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Junta de Govern 

 
SESSIÓ DECISÒRIA ORDINÀRIA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 5 DE 

JULIOL DE 2019 
 

A la Casa Consistorial d’Esplugues de Llobregat, a la sala de reunions, a les 
13:30 hores del dia 5 de juliol de 2019, es reuneix la Junta de Govern Local en 
sessió decisòria Ordinària, en primera convocatòria, sota la Presidència de 
l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero, amb l’assistència dels regidors i regidores: 
 
Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal  
 
EDUARDO SANZ GARCIA 
SARA FORGAS UBEDA 
MONTSERRAT ZAMORA ANGULO 
OLIVER JOSE PEÑA ESTEVEZ 
MANUEL POZO LOPEZ 
MARIA ISABEL AGUILERA MULERO 
 
Secretari 
PEDRO CARMONA PEREZ 
 
Interventor 
JAVIER VICEN ENCUENTRA 
 
Oberta la sessió per la Sra. alcaldessa, s’hi entra en l’examen i debat dels 
assumptes que es relacionen a l’ordre del dia. 
 
 
1. Aprovació, si escau, de l’acta núm. 24/19 corresponent a la sessió 
ordinària de data 28 de juny de 2019. 
 
Per la Sra. alcaldessa i en relació a l’esborrany de l’acta núm. 24/19 corresponent 
a la sessió ordinària de data 28 de juny de 2019 es pregunta si hi ha objecció 
d'alguna classe i no assenyalant-se'n cap, s'aprova l’esmentada acta per 
unanimitat i en compliment del que disposa l'article 107 de la Llei 8/1987, de 15 
d'abril, municipal i de règim local de Catalunya i l'article 110 del Reglament 
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, es transcriurà 
al llibre d'actes, autoritzant-se amb les signatures de la Sra. alcaldessa i Sr. 
secretari. 
 
 

TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 

2. Proposta de concessió de llicència a ESTRO INVERSIONES Y 
CONSTRUCCIONES INMOBILIARIAS, SA per a l’execució d’obres 



 
d’enderroc de l’habitatge uamiliar aïllat ubicat al carrer Casal de Sant Jordi, 
35-37 (exp. 2019/5839/2416). 
 
La societat DELTA PUNT 3000, SA, com a contractista en representació de 
ESTRO INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES INMOBILIARIAS, SA, sol·licita 
llicència  per executar obres d'enderroc de l’edificació existent a la finca situada 
al carrer Casal Sant Jordi, núm. 35-37, d’aquesta població, (referència cadastral 
4618002DF2841N0001YZ), aportant projecte tècnic a tal efecte (exp. 
2019/5839/2416). 
 
Atès l’ informe favorable emès pels Serveis Tècnics Municipals del que resulta: 
 
“- Planejament vigent.  
 
Pla General Metropolità, aprovat definitivament en data 14/07/1976 i publicat al 
BOP en data 19/07/1976. Projecte d’enderroc Casal de Sant Jordi, 35, 37 
Modificació Puntual del PGM en el sector del Terme Municipal d’Esplugues de 
Llobregat afectat pel soterrament de les línies elèctriques aèries d’Alta Tensió de 
FECSA, aprovada definitivament pel Govern de la Generalitat el 20 de juliol de 
2004.  
 
Text Refós del Pla Parcial Urbanístic del Sector Afectat pel Soterrament de les 
línies elèctriques Aèries d’Alta Tensió de FECSA a Esplugues de Llobregat, 
aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de 
la Generalitat de Catalunya el 17 de novembre de 2004.  
 
Modificació Puntual per a l’adaptació de determinades previsions urbanístiques 
del Pla General Metropolità en el sector d’esplugues de Llobregat afectat pel 
soterrament de les línies elèctriques aèries d’Alta Tensió de FECSA, aprovada 
definitivament pel Conseller de Política Territorial i Obres Públiques en data 14 
d’abril de 2010.  
 
Modificació Puntual per a l’adaptació de determinades previsions urbanístiques 
del Text Refós del Pla Parcial Urbanístic del Sector Afectat pel Soterrament de 
les línies elèctriques Aèries d’Alta Tensió de FECSA a Esplugues de Llobregat, 
aprovada definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de 
la Generalitat de Catalunya el 13 de maig de 2010.  
 
Modificació Puntual del PGM en el sector del Parc dels Torrents i sector afectat 
pel soterrament de les línies elèctriques aèries d’Alta Tensió de FECSA 
d’Esplugues de Llobregat, aprovada definitivament pel Conseller de Territori i 
Sostenibilitat en data 3 de juny de 2014.  
 
- Qualificació urbanística.  
Complex Equipamental i de Serveis - Volumetria Específica amb configuració 
flexible (clau 101)  
 
- Projecte.  
 



 
El projecte aportat proposa la demolició d’una edificació existent.  
 
Actualment en força mal estat, originalment es tractava d’un habitatge de planta 
baixa i planta pis, ara en estat deficient de conservació.  
 
Es tracta d’una edificació sensiblement rectangular, d’uns 13’10 x 12’70 m., de 
dimensions màximes, amb una escala interior que connecta ambdues plantes. 
La planta superior és de dimensions més petita, d’uns 8’60 m. x 10’30 m.  
 
L’estructura de l’edificació a enderrocar està formada per murs de càrrega de 
fàbrica ceràmica i biguetes de fusta.  
 
La superfície construïda total de l’edificació existent és de 221 m2. El volum total 
a enderrocar és de 751’88 m³.  
 
- Valoració del projecte.  
 
L’edificació a enderrocar es troba aïllada i en la parcel·la no hi ha més 
edificacions. L’edificació objecte del projecte no inclou cap construcció amb valor 
arquitectònic, històric, cultural o social i tampoc implica una modificació 
substancial de la imatge urbana.  
 
El projecte incorpora plànols en planta, alçat i secció de l’edificació a enderrocar, 
així com fotografies de la mateixa.  
 
El projecte compleix la normativa urbanística que li és d’aplicació.  
 
L’edificació objecte d’enderroc es troba ocupada irregularment en l’actualitat, tot 
i que, segons ha manifestat el promotor, pendent de resoldre el desnonament 
per via judicial en les properes setmanes. 
 
És important assenyalar que l’Ajuntament és propietari de forma indivisa del 
22’87% de la parcel·la en la que es troba l’edificació a enderrocar. 
 
A efectes del càlcul de la taxa de la llicència d’obres i tenint en compte les dades 
recollides en el Text Refós del Projecte de reparcel·lació del Pla Parcial 
Urbanístic del Sector Afectat pel Soterrament de les línies elèctriques Aèries 
d’Alta Tensió de FECSA  a Esplugues de Llobregat, la superfície de l’edificació 
a enderrocar, la seva antiguitat i el seu estat de conservació, es valora la 
construcció en 67.693’62€.”  
 
Atès l’informe favorable emès pels Serveis Jurídics Municipals, de data 26 de 
juny de 2019, els fonaments de dret del qual estableixen el següent: 
 
“Les obres mencionades estan subjectes a llicència urbanística prèvia, i aquesta 
s’ha d’atorgar d’acord amb la normativa urbanística, el planejament urbanístic i 
les ordenances municipals aplicables, segons prescriu l’article 187 del Text refós 
de la llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost; d’acord 
amb la redacció donada per la Llei 16/2015, de 24 de juliol, de simplificació de 



 
l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals 
de Catalunya i d’impuls de l’economia. 
 
En aquest sentit, d’acord amb l’article 187.c) està subjecte a llicència urbanística 
prèvia, la construcció d’edificis de nova planta que, d’acord amb la legislació 
sobre ordenació de l’edificació, requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic, i la 
demolició total o parcial, com és el cas que ens ocupa. 
 
D’acord amb l’article 12 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, correspon a l’administració 
municipal atorgar les llicències urbanístiques respecte dels actes que hi són 
subjectes que es pretenguin executar en el seu terme. 
 
L’article 13.1 del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística estableix 
que les sol·licituds de llicències urbanístiques es tramiten de conformitat amb la 
legislació sobre règim local, sens perjudici de la legislació sobre procediment 
administratiu comú i procediment de les administracions públiques de Catalunya 
i els aspectes procedimentals establerts a la legislació urbanística. 
 
Per tant, són d’aplicació l’article 75 i següents del Reglament d'obres, activitats i 
serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
L’article 34 del Reglament exigeix l’aportació d’un projecte executiu quan el 
projecte objecte de la llicència tingui la consideració de projecte bàsic. En aquest 
cas, el projecte és bàsic i executiu. 
 
Les llicències urbanístiques caduquen si transcorre el termini per començar les 
obres o el termini per acabar-les, incloses les seves pròrrogues respectives, 
sense que hagin estat iniciades o finalitzades. Els terminis són d’un any per a 
iniciar les obres, i de 3 anys per a acabar-les una vegada iniciades. Ambdós 
terminis es computen a partir de l’endemà de la notificació de la llicència atorgada. 
 
A aquests efectes, en compliment de l’article 37 del Reglament sobre protecció 
de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig, correspon 
efectuar l’advertiment de caducitat corresponent. 
 
Cal indicar a la persona titular de la llicència que ha de lliurar a l’administració 
atorgant una còpia de l’acta d’inici d’obres estesa per la direcció facultativa de 
les obres i, posteriorment, una còpia del certificat final d’obres expedit per 
aquesta mateixa direcció. Si les obres autoritzades no requereixen direcció 
facultativa per executar-les, les còpies de l’acta i del certificat esmentats han de 
ser substituïdes per la declaració responsable corresponent de la persona titular 
de la llicència urbanística. 
 
L’òrgan competent per a l’aprovació d’aquest Projecte és la Junta de Govern 
Local, per delegació expressa efectuada mitjançant Decret núm. 2198, de 17 de 
juny de 2019. 
 
CONCLUSIONS 



 
 
Per tot l’exposat, només resta concloure que s’informa favorablement la 
concessió de la llicència sol·licitada.” 
 
Vistos els preceptes citats, 
  
S’acorda: 
 
1r.- Concedir llicència d’obres a ESTRO INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES 
INMOBILIARIAS, SA, per a l’enderroc d’un habitatge unifamiliar existent situat al 
carrer Casal de Sant Jordi, núm. 35-37, d’Esplugues de Llobregat, d’acord amb 
el projecte presentat el 15 de maig de 2019, (Registre general d'entrada núm. 
2019/11570-E), i la documentació de complement aportada el 19 de juny de 2019. 
 
2n.- Condicionar aquesta llicència al compliment dels següents requisits: 
 
2.1.  Abans d’iniciar les obres d’enderroc ha de procedir a: 
 
2.1.1.  Constituir dipòsit en Tresoreria Municipal en metàl·lic o aval bancari 
solidari d'import 3.000 euros en concepte de garantia d’urbanització i reposició 
de qualsevol dany que pogués ocasionar-se en els elements urbanístics del sol, 
subsol i vol de la via pública, durant el curs de les obres, de conformitat amb el 
disposat en l'article 16 de les Ordenances Metropolitanes d'Edificació. 
 
2.1.2.  Constituir dipòsit a la Tresoreria municipal en metàl·lic o aval bancari 
solidari per import de 1.738’00€ en concepte de fiança per a garantir el 
compliment del Decret 89/2010, de 29 de juny, relatiu a la gestió de residus de 
la construcció. El sol·licitant haurà de disposar del Document de seguiment de 
residus. 
 
La garantia definitiva es constituirà preferentment mitjançant: 
 
a)  Fiança: a través de l'ingrés amb el document de codi de barres. S’adjunta 
carta  de pagament i instruccions carta de pagament. 
 
b)  Aval bancari: ha de contenir els requisits que s’enumeren seguidament. 
S’estableix l’obligació de presentar juntament amb l’aval còpia d’aquest acord: 
 
- Raó social de l'entitat de crèdit o societat de garantia recíproca.   
- Identificació dels apoderats  
- Obligació assumida per la garantia. Import de la garantia (en lletra i en xifra) 
- L'aval ha de ser solidari respecte a l'obligat principal, amb renúncia expressa al 
benefici d'excussió i pagador al primer requeriment. 
- L'aval serà de durada indefinida, romanent vigent fins que l'òrgan a disposició 
del qual es constitueixi resolgui expressament declarar l'extinció de l'obligació 
garantida i la cancel·lació de l'aval. 
- Inscripció Registre Especial d'Avals amb número ... 
- Validació de poders per l’Assessoria jurídica de la C.G.D. o Advocacia de l’Estat.  
- Verificació de la representació per fedatari públic. 



 
 
2.1.3. Aportar document acreditatiu del compliment de l’article 27.2 de les 
OO.MM. d’edificació, especialment pel que fa al tècnic titulat que assumeixi 
expressament la funció de tenir cura de la correcta execució dels treballs per part 
de l’empresa constructora.  
 
2.1.4. Aportar fotocòpia del darrer rebut de l’impost sobre bens Immobles IBI.  
 
2.1.5. En el cas que en la parcel·la es detecti fibrociment (uralita o similar), abans 
de la demolició de la coberta o elements que presentin fibres d’asbest, s’ha de 
presentar la documentació exigible pel Real Decret 396/2006, de 31 de març i 
resta de normativa concordant, relativa a les disposicions mínimes de seguretat 
i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant (Pla de treball, 
tramitació de l’expedient i gestió de documentació, comunicació a l’autoritat 
competent, etc.). Així mateix s’haurà d’aportar full de seguiment i certificat de 
gestió de residus. Caldrà aportar nomenament específic de contractista inscrit en 
el Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant per aquesta part dels treballs. 
 
2.1.6. Justificar, abans d’iniciar les obres d’enderroc,  que s'ha sol·licitat 
informació a GAS NATURAL, sobre la ubicació de les seves instal·lacions, 
d'acord amb el que disposa el Reglament Tècnic de Distribució i Utilització de 
combustibles gasosos i amb la finalitat d'incrementar la seguretat de les 
instal·lacions de gas natural.  
 
3.- Així mateix, la present llicència resta condicionada als següents requisits: 
 
3.1. Prendre les mesures de seguretat suficients i necessàries respecte a la via 
pública i vianants, tot seguint les ordres dictades per la direcció facultativa. 
 
3.2. Garantir una correcta evacuació de les aigües procedents del solar un cop 
acabades les obres d’enderroc, i així mateix, mantenir-lo amb les degudes 
condicions de neteja. 
 
3.3. La tanca de precaució de l’obra, ha de ser fixa i opaca, de 2 m d’alçada, com 
a mínim, estable, consistent i resistent a l’impacte, construïda amb paret d’obra 
vista o pintada, xapa metàl·lica, o panell prefabricat, de tal manera que es 
mantingui en bon estat i ofereixi la seguretat necessària durant tot el procés que 
duri l’obra.  
   
4.- Advertir a ESTRO INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES INMOBILIARIAS, 
SA: 
 
4.1. Que no es podrà efectuar l’enderroc fins que s’acrediti de forma fefaent el 
desnonament efectiu dels ocupants actuals de l’edificació i la no presència de 
cap ocupant en la finca.  
 



 
4.2.  Que la placa d’obres s’haurà de retirar al Punt d’Atenció a la Ciutadania, 
plaça Santa Magdalena núm. 24, prèvia justificació del seu pagament i del dipòsit 
de les fiances o avals senyalats a la concessió de la llicència. Una vegada 
complimentada, s’ha de col·locar en lloc visible.  
 
4.3. Que en cas de necessitar la col·locació de contenidors per a residus i runes 
ha de sol·licitar i obtenir l'oportuna autorització.  
 
4.4. Que en cas de necessitar ocupar i/o tallar la via pública, s’ha de sol·licitar la 
preceptiva autorització al departament de Serveis Administratius amb una 
antelació de 7 dies.   
 
5.- Advertir a ESTRO INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES INMOBILIARIAS, 
SA, en compliment de l’article 37 del Reglament sobre protecció de la legalitat 
urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig, el següent: 
 
- Per a la comunicació de l’inici d’obres caldrà aportar una còpia de l’acta d’inici 
de l’enderroc estesa per la direcció facultativa de les obres. 
 
- Un cop acabat l’enderroc, caldrà aportar una còpia del certificat final d’obres 
expedit per aquesta mateixa direcció amb plànols de la realitat final existent i 
memòria que justifiqui el compliment de l’article 121.3 de les O.O.M.M. 
d’Edificació. També s’ha de justificar que el nou solar compleix les condicions de 
salubritat i seguretat òptimes i que els murs que restin a la finca, si és el cas, 
acompleixen amb les mesures de solidesa exigibles. 
 
- Les llicències urbanístiques caduquen si transcorre el termini d’1 any per 
començar les obres o el termini de 3 anys per acabar-les, incloses les seves 
pròrrogues respectives, sense que hagin estat iniciades o finalitzades. Ambdós 
terminis es computen a partir de l’endemà de la notificació de la llicència 
atorgada. 
 
6.- Condicionar la concessió d’aquesta llicència al pagament de les següents 
liquidacions confeccionades d'acord amb el que preveuen les Ordenances 
Fiscals respectives: 
 
6.1 Taxa per llicència urbanística, regulada en l'Ordenança Fiscal núm.6, articles 
5.2 i 6.1.1. per import de 1.692,34€. 
 
Base imposable (Valor cadastral edificació)= 67.693,62€ 
Quota tributària (base imposable x 2,5%)= 67.693,62 x 2,5% = 1.692,34€ 
 
6.2. Taxa per utilització de plaques i altres distintius, regulada a  l'Ordenança 
Fiscal núm.18, art. 5 per import 48,40€. 
 
6.3. lmpost sobre construccions, instal·lacions i obres, regulada a l'Ordenança 
Fiscal núm. 1 articles 7 i 8 per import de 898,84€. 
 
Base imposable (PEM)= 19.540€ 



 
Base provisional (base imposable x 1,15) = 22.471€ 
Quota ICIO (base provisional x 4%)= 22.471€ x 4%= 898,84€ 
 
Aquest impost es liquidarà per l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació 
de Barcelona (ORGT).  
 
7.- Comunicar a ESTRO INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES 
INMOBILIARIAS, SA amb NIF A-64489388, que la recaptació d'aquests tributs 
es troba delegada en l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona (ORGT). En conseqüència, aquestes liquidacions seran notificades 
per l'ORGT en els pròxims dies, havent d'abonar-se el seu import en el lloc, 
termini i forma que es determini en la corresponent notificació. 
 
8.- Donar trasllat a l'Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació de 
Barcelona per tal d'aprovar la liquidació corresponent a l’apartat 6.3. 
 
9.- Notificar aquesta resolució a ESTRO INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES 
INMOBILIARIAS, SA i donar trasllat al Servei d'Hisenda i Tresoreria. 
 
 
3. Proposta de concessió de llicència d’obres per a la legalització de la 
construcció d’una piscina a la finca ubicada al carrer Frontó, núm.18 (exp. 
2019/6617/2416). 
 
En data 11/3/2016 mitjançant acord de la Junta de Govern Local, es va atorgar 
llicència a JAP per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat a la finca del 
carrer Frontó, núm. 18, d’Esplugues de Llobregat, amb l’advertiment “que la 
construcció de la piscina a l’aire lliure queda al marge de la present llicència i no 
es valorarà fins a la presentació del corresponent projecte bàsic d’aquesta i resta 
de documentació complementaria, i executiu abans d’iniciar les obres de la 
mateixa” (expedient T032-2015-46). 
 
Atès l’informe emès pels Serveis Tècnics del que resulta: 
 
(...) “és possible informar favorablement la petició formulada pel que fa a la 
llicència de Construcció d’una Piscina, i, per tant, pot continuar la tramitació de 
l’esmentada llicència, que tindrà caràcter de legalització, ja que la piscina ja es 
troba executada i donat que la documentació presentada (nomenament de la 
Direcció d’Execució i Coordinador/a de Seguretat i Salut corresponent a aquesta 
obra)  completa la presentada anteriorment. 

 
Pel que fa a la legalització de la piscina, caldrà presentar la següent 
documentació: 
 
- Fotografies de l’estat final de la piscina executada. 
- Justificant d’haver presentat al Cadastre el model 902N, document de 
declaració cadastral per a noves construccions, ampliacions, reformes o 
rehabilitació de bens immobles, en el que es trobi inclosa la piscina construïda.” 
 



 
Atès l’informe emès pels Serveis Jurídics Municipals de data 1 de juliol de 2019 
del que resulta: 
 
“Els Serveis tècnics municipals del Servei d’Urbanisme han emès un informe 
favorable sobre el projecte objecte de llicència, en tant que el projecte compleix 
amb la normativa urbanística i concordant que li és d’aplicació, si bé puntualitza 
que es tracta de la seva legalització, en tant en quant l’obra ja ha estat executada. 
Aquest informe determina quina documentació caldrà que sigui aportada per la 
persona interessada. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Les obres mencionades estan subjectes a llicència urbanística prèvia, i aquesta 
s’ha d’atorgar d’acord amb la normativa urbanística, el planejament urbanístic i 
les ordenances municipals aplicables, segons prescriu l’article 187 del Text refós 
de la llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost; d’acord 
amb la redacció donada per la Llei 16/2015, de 24 de juliol, de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals 
de Catalunya i d’impuls de l’economia. 
 
En aquest sentit, d’acord amb l’article 187.c) està subjecte a llicència urbanística 
prèvia, la construcció d’edificis de nova planta que, d’acord amb la legislació 
sobre ordenació de l’edificació, requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic, com 
és el cas que ens ocupa. 
 
D’acord amb l’article 12 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, correspon a l’administració 
municipal atorgar les llicències urbanístiques respecte dels actes que hi són 
subjectes que es pretenguin executar en el seu terme. 
 
L’article 13.1 del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística estableix 
que les sol·licituds de llicències urbanístiques es tramiten de conformitat amb la 
legislació sobre règim local, sens perjudici de la legislació sobre procediment 
administratiu comú i procediment de les administracions públiques de Catalunya 
i els aspectes procedimentals establerts a la legislació urbanística. 
 
Per tant, són d’aplicació l’article 75 i següents del Reglament d'obres, activitats i 
serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
L’article 34 del Reglament exigeix l’aportació d’un projecte executiu quan el 
projecte objecte de la llicència tingui la consideració de projecte bàsic. En aquest 
cas, el projecte presentat és bàsic i executiu. 
 
Les llicències urbanístiques caduquen si transcorre el termini per començar les 
obres o el termini per acabar-les, incloses les seves pròrrogues respectives, 
sense que hagin estat iniciades o finalitzades. Els terminis són d’un any per a 
iniciar les obres, i de 3 anys per a acabar-les una vegada iniciades. Ambdós 
terminis es computen a partir de l’endemà de la notificació de la llicència atorgada. 
 



 
A aquests efectes, en compliment de l’article 37 del Reglament sobre protecció 
de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig, correspon 
efectuar l’advertiment de caducitat corresponent. 
 
Cal indicar a la persona titular de la llicència que ha de lliurar a l’administració 
atorgant una còpia de l’acta d’inici d’obres estesa per la direcció facultativa de 
les obres i, posteriorment, una còpia del certificat final d’obres expedit per 
aquesta mateixa direcció. Si les obres autoritzades no requereixen direcció 
facultativa per executar-les, les còpies de l’acta i del certificat esmentats han de 
ser substituïdes per la declaració responsable corresponent de la persona titular 
de la llicència urbanística. 
 
L’òrgan competent per a l’aprovació d’aquest Projecte és la Junta de Govern 
Local, per delegació expressa efectuada mitjançant Decret núm. 2198, de 17 de 
juny de 2019. 
 
CONCLUSIONS 
 
Per tot l'exposat, només resta concloure que s’informa favorablement la 
concessió de la llicència sol·licitada, que tindrà el caràcter de legalització de les 
obres ja executades de la piscina.” 
 
Vistos els preceptes citats, 
  
S’acorda: 
 
1.- Concedir llicència d’obres al senyor ..., per a la legalització de la construcció 
d’una piscina, a la finca ubicada al carrer Frontó, núm.18, d’Esplugues de 
Llobregat, d’acord amb el projecte presentat el 4 de juny de 2016, (Registre 
general d'entrada núm. 2016/14566).  
 
2.- Aquesta llicència resta condicionada a l’aportació de la documentació següent: 
 
- Fotografies de l’estat final de la piscina executada 
- Justificant d’haver presentat al Cadastre el model corresponent a la declaració 
cadastral per a noves construccions, ampliacions, reformes o rehabilitació de 
bens immobles, en el que es trobi inclosa la piscina construïda.” 
 
3.- Condicionar la concessió d’aquesta llicència al pagament de les següents 
liquidacions confeccionades d'acord amb el que preveuen les Ordenances 
Fiscals respectives: 

 
3.1 Taxa per llicència urbanística, regulada en l'Ordenança Fiscal núm.6, articles 
5 i 6.1, apartat 1.1. per import de 304,75€. 
 
Base imposable (PEM)= 10.600€ 
Base provisional (base imposable x 1,15) = 12.190€ 
Quota tributària (base provisional x 2,5%)= 12.190 x 2,5% = 304,75€ 
 



 
3.2. lmpost sobre construccions, instal·lacions i obres, regulada a l'Ordenança 
Fiscal núm. 1 articles 7 i 8 per import de 487,60 €. 
 
Base imposable (PEM)= 10.600€ 
Base provisional (base imposable x 1,15) = 12.190€ 
Quota tributària (base provisional x 4%)= 12.190 x 4%= 487,60€ 
 
Aquest impost es liquidarà per l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació 
de Barcelona (ORGT).  

 
4.- Comunicar a JAP, que la recaptació d'aquests tributs es troba delegada en 
l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT). En 
conseqüència, aquestes liquidacions seran notificades per l'ORGT en els 
pròxims dies, havent d'abonar-se el seu import en el lloc, termini i forma que es 
determini en la corresponent notificació. 
 
5.- Donar trasllat a l'Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació de 
Barcelona per tal d'aprovar la liquidació corresponent a l’apartat 3.2. 
 
6.- Notificar aquesta resolució a JAP i donar trasllat al Servei d'Hisenda i 
Tresoreria. 
 
 
4. Proposta d’aprovació del contracte menor del servei de manteniment del 
grup electrogen de l’Edifici Baronda (exp. 2019/1411/6016). 
 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació del servei per al manteniment 
preventiu del grup electrogen de l’Edifici BARONDA de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat. 
 
Tipus de contracte: Servei 
Objecte: servei per al manteniment preventiu del grup electrogen de l’Edifici 
BARONDA de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 
Procediment de contractació: Contracte menor. Tramitació: Ordinària 
Codi CPV:31120000-3 
Valor estimat del contracte: 2.078,00€  
IVA contracte: 436,38€   
Preu:2.514,38€ 
Durada: El termini màxim previst per la realització i entrega de la totalitat del 
servei per al manteniment preventiu del grup electrogen de l’Edifici BARONDA 
de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, serà de 2 setmanes, iniciant-se com 
a màxim 15 dies a comptar des de la notificació de l'acord de l'adjudicació del 
contracte menor. 
 
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 SDMO INDUSTRIES 
IBERICA, S.A, amb NIF A29420882, per import de 2.514,38€ IVA inclòs, que 
es considera a la Memòria justificativa ajustada a les necessitats municipals i a 
les característiques específiques del contracte. La mateixa memòria indica que 
la persona que es proposa com a contractista no ha subscrit amb aquest 
Ajuntament altres contractes menors que individual o conjuntament superin les 
xifres límit per aquest tipus de contracte. 
 
Ha estat comprovada la disponibilitat de crèdit adequat i suficient en el 
pressupost de la corporació per a l’exercici 2019. 
 
Per la qual cosa i de conformitat amb el que s’estableix a la Disposició 
Addicional Segona de la Llei 9/2107, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les 
Directives del parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 
2014. 
 
En ús de les competències delegades atorgades mitjançant Decret de l’Alcaldia 
núm. 2198 de 17 de juny de 2019. 
 
S’acorda: 
 
1.- Aprovar  l’expedient de contractació i la MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL 
CONTRACTE MENOR incorporada a l’expedient, aprovant expressament la 
necessitat de procedir a aquesta contractació que té per objecte el  servei per al 
manteniment preventiu del grup electrogen de l’Edifici BARONDA de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.  
 
2.- Declarar que s’ha procedit a la comprovació de la regla d’incompatibilitat de 
l’article 118.3 de la Llei 9/2017. 
 
3.- Aprovar el pressupost del contracte per import de 2.078,00€, més 436,38€ 
corresponents al 21% d’IVA. 
 
4.- Adjudicar el contracte a SDMO INDUSTRIES IBERICA, S.A. A29420882 per 
import de 2.078,00€, més 436,38 € corresponents al 21% d’IVA, sent un import 
total del 2.514,38€, IVA inclòs. 
 
5.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
un import màxim de 2.514,38 euros, IVA inclòs, a càrrec de la partida 12 93302 
21200 CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS del pressupost municipal en 
vigor, a favor de SDMO INDUSTRIES IBERICA, S.A. A-29420882. 
 
6.- El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura o factures 
corresponents degudament signades per l’adjudicatària i degudament 
conformades per la persona designada responsable del projecte. 
 



 
7.- La data d'execució material dels treballs serà acordada entre la persona 
adjudicatària i la persona designada com a responsable del contracte. En tot cas 
el termini màxim previst per la realització i entrega de la totalitat del servei per al 
manteniment preventiu del grup electrogen de l’Edifici BARONDA de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, serà de 2 setmanes, iniciant-se com a 
màxim 15 dies a comptar des de la notificació de l'acord de l'adjudicació del 
contracte menor. 
 
8.- La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, serà ... 
 
9.- Notificar la present resolució a la persona adjudicatària. 
 
10.- Ordenar la publicació del contracte menor en la forma prevista a l'article 63.4 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.  
 
 

SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT 
 

5. 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. 82 de documents O en fase prèvia per un import total de 
836.296,16€. 
 
Relació núm. 83 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 165,72€. 
 
Tots el documents comptables porten annexat el corresponent document 
justificatiu que ha estat conformat per la persona tècnica adient i fiscalitzada pel 
Servei d’Intervenció. 
  
S’acorda: 
 
Aprovar la relació de despeses  i reconeixement d’obligacions següents: 
 
1.- Relació núm. 82 de documents O en fase prèvia per un import total de 
836.296,16€. 
 
2.- Relació núm. 83 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
165,72€. 
 
 
6. Proposta d’aprovació del padró de la taxa de mercats ambulants del 2n 
semestre de 2019 (exp. 2019/2005/6654). 
 



 
Vist el padró de la Taxa de Mercats Ambulants del 2on semestre 2019, 
confeccionat amb les dades que consten en el fitxer elaborat pel departament de 
Comerç i de conformitat amb el que disposa l'Ordenança Fiscal núm. 19.  
 
De conformitat amb el que disposa l’article 102.3 de la Llei General Tributària, en  
els tributs de cobrament periòdic per rebut, un cop notificada la liquidació 
corresponent a l'alta en el respectiu registre, padró o matrícula, es podran 
notificar col·lectivament les successives liquidacions mitjançant edictes que així 
ho adverteixin. En el mateix sentit es regula l’article 10.1 de l’Ordenança Fiscal 
núm. 19.  
  
S’acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar el Padró de la Taxa de Mercats Ambulants del 2on semestre 
de 2019, confeccionat d’acord el que disposa l'Ordenança fiscal núm. 19, d’acord 
amb el següent resum: 
 
Import total del padró (2on sem): 91.918,32€. 
 
Nombre total de rebuts: 257 
 
SEGON.- Establir els següents requisits del cobrament del padró: 
 
a) Terminis d'ingrés: 
 
El termini d'ingrés del padró s'ha de fer de conformitat amb el que estableix el 
calendari fiscal aprovat per aquest tribut, i que comprèn del dia 
 

2N SEMESTRE 05/09/2019  05/11/2019 
 
En  cas de domiciliació, el càrrec  es realitzarà el. 
 

EL 2N SEM: 4 DE NOVEMBRE DE 2019. 
 
b) Període executiu: 
 
S'adverteix que, transcorregut el termini d'ingrés en període voluntari sense que 
s'hagi efectuat el pagament, els deutes s'exigiran pel procediment de 
constrenyiment previst en els articles 163 i següents de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, general tributària i en els articles 70 i ss del Reial Decret 939/2005, 
de 29 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament general de recaptació -RGR-, 
reportant els recàrrecs corresponents així com els interessos de demora. 
 
c) Recursos: 
 
Contra l'acte d'aprovació del padró, els interessats només podrà interposar el 
recurs de reposició a què es refereix l'article 14 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les hisendes 
locals, davant el mateix òrgan que va dictar l'acte, en el termini d'un mes a 



 
comptar de l'endemà de la publicació de la present resolució. Contra la resolució 
expressa del recurs de reposició es podrà interposar recurs contenciós 
administratiu davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu que per torn de 
repartiment li correspongui, en el termini de dos mesos comptats de la notificació. 
Transcorregut un mes des de la interposició del recurs de reposició sense que 
hagi recaigut resolució expressa del mateix, s'entendrà desestimat i es podrà 
interposar recurs contenciós-administratiu en el termini de sis mesos. Tot això 
sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs o acció que estimi 
convenient al seu dret. 
 
TERCER.- Exposar al públic l'esmentat padró en el Tauler virtual d’anuncis de la 
Corporació, durant un termini de vint dies naturals a comptar des de 10 dies 
abans de l’inici del període voluntari de pagament, segons consta a l’anunci 
publicat per l’Organisme de Gestió Tributària, al Butlletí Oficial de la Província. 
 
 
7. Proposta d’aprovació de la pròrroga del contracte, mitjançant 
procediment obert, en règim de lloguer dels elements d'il·luminació 
nadalenca (exp. 2018/1408/20). 
 
El subministrament, sense opció de compra, dels elements d’il·luminació 
nadalenca al municipi d’Esplugues de Llobregat es van adjudicar, per 
procediment obert a l’empresa XIMENEZ CATALUNYA, SL (CIF B-65848889), 
per acord de la Junta de Govern Local de data 24 d’octubre de 2018, per import 
de 20.981,00€, més 4.406,01€ en concepte d’IVA (21%), import total: 25.387,01€, 
IVA inclòs, corresponent a l’any 2018. 
 
La vigència del contracte era per un període d’un any, prorrogable per una 
anualitat més, sent aquest a comptar des de la data de la signatura del contracte.  
 
En data 14 de juny 2019, la mercantil XIMENEZ CATALUNYA, SL ha presentat 
instància sol·licitant la pròrroga del contracte subministrament, sense opció de 
compra, dels elements d’il·luminació nadalenca al municipi d’Esplugues de 
Llobregat, d’acord amb l’informe emès per la directora del Servei de Promoció 
Econòmica el 19 de juny d’enguany, el qual informa favorablement la proposta. 
Atesos els informes emesos pels Serveis Jurídics. 
 
Atès l’article 29 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic, en relació al previst a la clàusula 2.4 dels plecs de condicions econòmic 
administratives, que habiliten per a la pròrroga del present contracte. 
  
S’acorda: 
 
1.- Aprovar la pròrroga del subministrament, sense opció de compra, dels 
elements d’il·luminació nadalenca al municipi1 d’Esplugues de Llobregat, amb 
l’empresa XIMENEZ CATALUNYA, SL (CIF B-65848889), per un període de 
vigència comprès entre el 21 d’octubre de 2019 i el 10 de febrer de 2020, segons 
informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, i un import de 20.981,00 euros, 



 
més 4.406,01 euros en concepte d’IVA (21%), resultant un import total 25.387,01 
euros, IVA inclòs, corresponent a l’any 2019. 
  
2.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent a l’anualitat del 
2019 per import de 25.387,01 euros amb càrrec a la partida 14 43000 22699 
PROJECTES DINAMITZACIÓ COMERÇ. 
 
 
8. Proposta de revocació de l'ajut atorgat a l'empresa restaurant La Pubilla, 
SL per a la contractació de persones en situació d'atur (exp. 2018/2641/34). 
 
Es retira de l'Ordre del dia. 
 
 
9. Proposta d'aprovació de la renúncia a l'ajut atorgat per a la contractació 
de persones en situació d'atur presentada per Good Luck Finestrelles, SL. 
(exp. 2018/2641/33). 
 
L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, amb el suport i el finançament de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona ha establert una línia d’ajuts a empreses i entitats 
ubicades a Esplugues de Llobregat i a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb 
l’objectiu d’impulsar l’activitat econòmica i la creació d’ocupació de qualitat al 
territori mitjançant un ajut de fins a un màxim del 50% del cost laboral de 
contractacions de persones en situació d’atur residents a Esplugues de Llobregat.  
 
La Junta de Govern Local en data 27 de juliol de 2018 va aprovar les Bases 
d’ajuts econòmics destinats a la contractació per empreses i entitats de persones 
en situació d’atur residents a Esplugues de Llobregat de l’Ajuntament així com, 
la convocatòria publicada al BOPB el 13 d’agost de 2018. 
 
La Junta de Govern Local en data 21 de desembre de 2018, va resoldre, aprovar 
la sol·licitud d’ajut presentada en data 22 de novembre de 2018,  per l’empresa 
GOOD LUCK FINESTRELLES, SL, amb CIF B67291377, i atorgar la quantitat 
de 6.597,37€ amb caràcter plurianual en concepte de subvenció econòmica 
destinada a la contractació de la persona amb NIF 46618009-E, restant 
condicionat el pagament de la mateixa a la presentació de la documentació 
requerida a les Bases esmentades amb anterioritat. 
 
Atès que en data 3 de juny de 2019, amb registre d’entrada núm. 2019/12846 la 
Senyora ..., en representació de l’empresa GOOD LUCK FINESTRELLES, SL, 
amb CIF B67291377 informa de l’acomiadament, amb data 27 de maig de 2019, 
per no superar període de prova, de la persona contractada amb NIF 38559124-
S, que va donar lloc a l’aprovació de l’ajut atorgat, renunciant a la subvenció 
atorgada, per aquest motiu. 
 
Vist l’informe emès pel Servei de Promoció Econòmica,  
  
S’acorda: 
 



 
PRIMER.- Acceptar la renuncia expressada per la Senyora ..., en representació 
de l’empresa GOOD LUCK FINESTRELLES, SL, amb CIF B67291377, en data 
3 de juny de 2019, de l’ajut atorgat en Junta de Govern Local de data 21 de 
desembre de 2018, per a la contractació de persones en situació d’atur – 
Convocatòria AMB 2018-. 
 
SEGON.- Revocar l’ajut atorgat en Junta de Govern Local en data 21 de 
desembre de 2018, a l’empresa GOOD LUCK FINESTRELLES, SL, amb CIF 
B67291377, per a la contractació de persones en situació d’atur – convocatòria 
AMB 2018, d’import 6.597,37€, pels motius exposats. 
  
Número d’operació 220180041126 d’import 3.967,00€ -partida pressupostària 15 
24100 48000. 
Número d’operació 220190007237 d’import 2.630,37€ -partida pressupostària 11 
24100 48000. 
 
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa esmentada i donar trasllat als 
serveis d’Intervenció i Tresoreria Municipal. 
 
 
10. Proposta d'aprovació de la renúncia a l'ajut atorgat per a la contractació 
de persones en situació d'atur presentada per “El Traster de les Dones” 
(exp. 2018/2641/29). 
 
L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, amb el suport i el finançament de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona ha establert una línia d’ajuts a empreses i entitats 
ubicades a Esplugues de Llobregat i a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb 
l’objectiu d’impulsar l’activitat econòmica i la creació d’ocupació de qualitat al 
territori mitjançant un ajut de fins a un màxim del 50% del cost laboral de 
contractacions de persones en situació d’atur residents a Esplugues de Llobregat. 
La Junta de Govern Local en data 27 de juliol de 2018 va aprovar les Bases 
d’ajuts econòmics destinats a la contractació per empreses i entitats de persones 
en situació d’atur residents a Esplugues de Llobregat de l’Ajuntament així com, 
la convocatòria publicada al BOPB el 13 d’agost de 2018. 
 
La Junta de Govern Local en data 21 de desembre de 2018, va resoldre, aprovar 
la sol·licitud d’ajut presentada en data 30 de novembre de 2018,  per l’empresa 
EL TRASTER DE LES DONES, SL, amb CIF B62523907, i atorgar la quantitat 
de 10.404,25€ amb caràcter plurianual en concepte de subvenció econòmica 
destinada a la contractació de la persona amb NIF 38559124-S, restant 
condicionat el pagament de la mateixa a la presentació de la documentació 
requerida a les Bases esmentades amb anterioritat. 
 
Atès que en data 19 de juny de 2019, amb registre d’entrada núm. 2019/14320 
el Sr. ..., en representació de l’empresa EL TRASTER DE LES DONES, SL, amb 
CIF B62523907 informa de la baixa voluntària, amb data 29 de gener de 2019, 
de la persona amb NIF 38559124-S que va donar lloc a l’aprovació de l’ajut 
atorgat, renunciant a la subvenció atorgada, per aquest motiu. 
 



 
Atès que les Bases d’ajuts econòmics destinats a la contractació per empreses i 
entitats de persones en situació d’atur, residents a Esplugues, 2018, a l’apartat 
13. “Renúncia i substitució de persones treballadores” s’indica que la substitució 
s’haurà de produir en el termini màxim de 30 dies des de la baixa voluntària 
presentada, i que en cas de que no es produeixi, l’ajut econòmic serà revocat en 
la seva totalitat. 
  
Vist l’informe emès pel Servei de Promoció Econòmica, 
  
S’acorda: 
 
PRIMER.- Acceptar la renuncia expressada pel Sr. ..., en representació de 
l’empresa EL TRASTER DE LES DONES, SL, amb CIF B62523907, en data 19 
de juny de 2019 de l’ajut atorgat per la Junta de Govern Local de data 21 de 
desembre de 2018 per a la contractació de persones en situació d’atur – 
Convocatòria AMB 2018- 
 
SEGON.- Revocar l’ajut atorgat en Junta de Govern Local en data 21 de 
desembre de 2018, a l’empresa EL TRASTER DE LES DONES, SL, amb CIF 
B62523907, per a la contractació de persones en situació d’atur – convocatòria 
AMB 2018, d’import 10.404,25€, pels motius exposats. 
  
Número d’operació 220180041127 d’import 6.256,08€ -partida pressupostària 15 
24100 48000. 
Número d’operació 220190007236 d’import 4.148,17€ -partida pressupostària 11 
24100 48000. 
 
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa esmentada i donar trasllat als 
serveis d’Intervenció i Tresoreria Municipals. 
 
 
11. Proposta d'aprovació de la pròrroga del servei de pressupostos 
participatius, (exp. 2018/28/1408). 
 
Es retira de l'Ordre del dia 
 
 

DRETS SOCIALS 

12. Proposta d’aprovació ajuts econòmics puntuals en concepte 
d'emergències socials (exp. 2019/6932/2883). 
 
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 3 sol·licituds de 8 ajuts presentades pels tècnics referents dels Serveis 
Socials Bàsics municipals, amb el vistiplau de la directora d’Acció Social. 
 
Vist el Reglament d'obres, activitats i serveis aprovat mitjançant Decret 179/1995 
de la Generalitat de Catalunya, en la part que regula l'activitat subvencionadora 
de l'Administració. 
  
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g. del Decret 
d’alcaldia núm. 2.198, de 17 de juny de 2019, per a la concessió de subvencions 
amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte. 
  
S’acorda: 
 
PRIMER.- Atorgar un total de 8 ajuts econòmics puntuals per atendre les 
següents situacions d’emergències socials, a les persones que a continuació 
s’esmenten: 
 

EXP 
SIAS 

NOM 
USUARI TIPUS EMERGÈNCIA CREDITOR BARRIS IMPORT  

10/115 GH, R  SUBMINISTRAMENTS 
AIGÜES DE BARCELONA, 
EMG.CIA, SA CAN VIDALET 28,86 € 

10/115 GH, R  SUBMINISTRAMENTS IBERDROLA CLIENTES, SAU CAN VIDALET 58,07 € 
10/115 GH, R  SUBMINISTRAMENTS IBERDROLA CLIENTES, SAU CAN VIDALET 1,97 € 
10/115 GH, R  SUBMINISTRAMENTS IBERDROLA CLIENTES, SAU CAN VIDALET 51,51 € 
10/115 GH, R  SUBMINISTRAMENTS IBERDROLA CLIENTES, SAU CAN VIDALET 64,20 € 
10/115 GH, R  SUBMINISTRAMENTS IBERDROLA CLIENTES, SAU CAN VIDALET 64,12 € 
18/714 C, K LACTÀNCIA INFANTIL PS, L CAN VIDALET 156,00 € 
14/634 HS, C 

DESPESES 
ESCOLARS ESCOLA JOAN MARAGALL CAN VIDALET 135,00 € 

 
SEGON.- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions corresponents a una 
despesa total de 559,73€, que aniran a càrrec de la partida pressupostària 
68.23100.48010 del pressupost vigent en concepte d’ajuts econòmics puntuals 
per atendre les següents situacions d’emergències socials, a favor de les 
persones que es relacionen, amb el imports que així mateix s’indiquen: 
 

EXP 
SIAS NOM USUARI CREDITOR IMPORT  
10/115 GH, R  AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA 28,86 € 
10/115 GH, R  IBERDROLA CLIENTES, SAU 58,07 € 
10/115 GH, R  IBERDROLA CLIENTES, SAU 1,97 € 
10/115 GH, R  IBERDROLA CLIENTES, SAU 51,51 € 
10/115 GH, R  IBERDROLA CLIENTES, SAU 64,20 € 
10/115 GH, R  IBERDROLA CLIENTES, SAU 64,12 € 
18/714 C, K PEÑA SANCHEZ, LUIS 156,00 € 
14/634 HS, C ESCOLA JOAN MARAGALL 135,00 € 



 
 
TERCER.- Les quantitats reconegudes en la present proposta, per valor total de 
559,73 euros, seran pagades de forma individualitzada, als creditors següents: 
 

EXP.SIAS CREDITOR DADES BANCÀRIES IMPORT 
10/115 AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA ES6121008740560200268061 28,86 € 
10/115 IBERDROLA CLIENTES, SAU ES6321002931990200442102 58,07 € 
10/115 IBERDROLA CLIENTES, SAU ES6321002931990200442102 1,97 € 
10/115 IBERDROLA CLIENTES, SAU ES6321002931990200442102 51,51 € 
10/115 IBERDROLA CLIENTES, SAU ES6321002931990200442102 64,20 € 
10/115 IBERDROLA CLIENTES, SAU ES6321002931990200442102 64,12 € 
18/714 PS, L ES9521000028730200598329 156,00 € 
14/634 ESCOLA JOAN MARAGALL ES8521000459850200081186 135,00 € 

 
QUART.- Proposar el pagament corresponent a les quantitats econòmiques 
aprovades en la present resolució. 
 
 
13. Proposta d’aprovació de sol·licituds d'ajuts econòmics en concepte de 
beques de natació i transport escolar, curs 2018-2019 (exp. 
2019/6604/2779). 
 
L’Ajuntament d’Esplugues, amb la finalitat de garantir les necessitats bàsiques 
en l’àmbit de la infància i adolescència, atorga uns ajuts econòmics en concepte 
de beques de natació escolar i transport. 
 
En dates 21 de desembre de 2018 i 11 d’abril de 2019, la Junta de Govern Local 
va estimar, entre d’altres, les sol·licituds següents, en concepte de beques de 
natació i transport escolar, atorgant un ajut econòmic total de 420,31 euros, 
d’acord amb el següent: 
 
NATACIÓ ESCOLAR 

TUTOR/A LEGAL      
Primer 

cognom 
Segon 

cognom Nom   Set-oct-nov-
des 2018 

gen-feb-
mar 2019 

abr-mai-jun-jul 
2019 

M G E   11,32€ 11,32€ 11,31€ 
M C EY   25,46€ 25,46€ 25,46€ 
O C FE  7,07€ 7,07€ 7,08€ 
Z C V  25,46€ 25,46€ 25,46€ 
EK  K  34,79€ 34,79€ 34,80€ 

 
TRANSPORT NATACIÓ ESCOLAR 

TUTOR/A LEGAL      
Primer 

cognom 
Segon 

cognom Nom   Set-oct-nov-
des 2018 

gen-feb-
mar 2019 

abr-mai-jun-jul 
2019 

Z C V  18,00€ 18,00€ 18,00€ 
EK  K  18,00€ 18,00€ 18,00€ 

 



 
Posteriorment, l’escola Folch i Torres comunica a aquest Ajuntament que els 
alumnes representats a les sol·licituds de beca, no han complert amb algunes de 
les condicions necessàries per obtenir beca de natació i transport escolar amb 
efectes des de l’octubre de 2018. 
 
D’acord amb els acords d’atorgament dels ajuts esmentats, es van realitzar els 
pagaments corresponents al període des d’octubre de 2018 fins el març de 2019, 
de la part corresponent a beques del servei de natació escolar, a DUET 
ESPLUGUES, S.A., per un import total de 208,20 euros i de la part corresponent 
al transport de la natació, a l’ESCOLA FOLCH I TORRES, per un import total de 
72,00 euros. 
 
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. 2.198, de 17 de juny de 2019, per a la concessió de subvencions 
amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte. 
 
S’acorda: 
 
Primer.- REVOCAR parcialment  els ajuts econòmics atorgat per l’Ajuntament 
d’Esplugues, en concepte de beques de natació del curs 2018-2019, als tutors 
legals següents, per valor total de 312,31 euros, corresponent al període des 
d’octubre de 2018 fins el juny de 2019: 
 
NATACIÓ ESCOLAR 

TUTOR/A LEGAL      
Primer 

cognom 
Segon 

cognom Nom   Set-oct-nov-des 
2018 

gen-feb-
mar 2019 

abr-mai-jun-jul 
2019 

M G E   11,32€ 11,32€ 11,31€ 
M C EY   25,46€ 25,46€ 25,46€ 
O C FE  7,07€ 7,07€ 7,08€ 
Z C V  25,46€ 25,46€ 25,46€ 
EK  K  34,79€ 34,79€ 34,80€ 

 
Segon.- REVOCAR parcialment  els ajuts econòmics atorgat per l’Ajuntament 
d’Esplugues, en concepte de beques de transport de natació escolar del curs 
2018-2019, als tutors legals següents, per valor total de 108,00 euros, 
corresponent al període des d’octubre de 2018 fins el juny de 2019: 
 
TRANSPORT NATACIÓ ESCOLAR 

TUTOR/A LEGAL       
Primer 

cognom 
Segon 

cognom Nom   Set-oct-nov-des 
2018 

gen-feb-
mar 2019 

abr-mai-
jun-jul 
2019 

Z C V  18,00€ 18,00€ 18,00€ 
EK  K  18,00€ 18,00€ 18,00€ 

 



 
Tercer.- DECLARAR com principal obligat al reintegrament dels pagaments 
efectuats en concepte de beques de natació escolar, corresponents als mesos 
d’octubre, novembre, desembre, gener, febrer i març de 2019 a la Empresa 
gestora del servei DUET ESPLUGUES, SA, amb CIF A63876346 i APROVAR el 
reintegrament de la quantitat de 208,20 euros. 
 
Quart.- DECLARAR com principal obligat al reintegrament dels pagaments 
efectuats en concepte de beques del transport de la natació escolar, 
corresponents als mesos d’octubre, novembre, desembre, gener, febrer i març 
de 2019 a l’ESCOLA FOLCH I TORRES, AMB CIF Q0868051D, i APROVAR el 
reintegrament de la quantitat de 72,00 euros. 
 
LLOC I FORMA DE PAGAMENT 
 
L'ingrés d’aquest import s’ha de realitzar mitjançant transferència bancària al 
compte corrent ES45 2100 0148 5502 0000 6291 de l’Ajuntament d’Esplugues a 
Caixa Bank SA, especificant el nom de l'entitat i com a concepte 
“2019/6604/2799 NATT04R”. 
 
TERMINI DE L’INGRÉS 
 
Si la notificació d'aquest acord es rep entre els dies 1 i 15 del mes, des de la data 
de recepció de la notificació, fins el dia 20 del mes següent i si aquest no fos 
hàbil fins l'immediat dia hàbil següent. 
 
Si la notificació d'aquest acord es rep entre els dies 16 i l'últim del mes, des de 
la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior i si 
aquest no fos hàbil fins l'immediat dia hàbil següent.  
 
Cinquè.- NOTIFICAR aquesta resolució als interessats. 
 
Sisè.- NOTIFICAR aquesta resolució a la Intervenció i a la Tresoreria municipals 
i al Servei d’Esports. 
 
 
14. Proposta d’aprovació de sol·licituds d'ajuts econòmics en concepte de 
beques d'educació especial i tractament psicoterapèutic, curs 2018-2019 
(exp. 2019/6918/2779). 
 
L’Ajuntament d’Esplugues, amb la finalitat de garantir les necessitats bàsiques 
en l’àmbit de la infància i adolescència, atorga uns ajuts econòmics en concepte 
de beques d’educació especial i tractament psicoterapèutic per als menors 
empadronats a Esplugues. 
 
La Junta de Govern Local va aprovar el document “Barems i criteris per a 
l’atorgament d'ajuts econòmics d’Esplugues de Llobregat”, curs 2018-2019 i la 
seva posterior modificació, en sessions ordinàries de dates 29 de juny i 21 de 
desembre de 2018 respectivament i va acordar la convocatòria de presentació 
de sol·licituds per aquests tipus d’ajuts. 



 
 
Atesa la sol·licitud d’ajut econòmic presentada i vist l’informe emès per la UJA de 
l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania, on es fa constar que s’ha realitzat la valoració 
econòmica i administrativa corresponent a aquests tipus d’ajuts econòmics, en 
compliment dels barems i criteris per a l’atorgament d’ajuts econòmics de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, curs 2018-2019. 
 
Vist el Reglament d'obres, activitats i serveis aprovat mitjançant Decret 179/1995 
de la Generalitat de Catalunya, en la part que regula l'activitat subvencionadora 
de l'Administració. 
 
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g. del Decret 
d’alcaldia núm. 2.198, de 17 de juny de 2019, per a la concessió de subvencions 
amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte. 
 
S’acorda: 
 
Primer.- ESTIMAR la sol·licitud presentada per CA.B.C., d’ajut econòmic per a 
la integració del menor RA.B.F., en concepte de beca d’educació especial i 
tractament psicoterapèutic, pel curs 2018-2019, amb el percentatge de 
bonificació del 7% sobre l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya 
(IRSC) de l’exercici 2018. 
 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa total màxima de 511,28 euros, 
a càrrec de la partida pressupostària 68.23100.48018 del pressupost vigent, en 
concepte de beques d’educació especial i tractament psicoterapèutic, a favor 
de ... 
 
Tercer.- ESTABLIR que les quantitats compromeses en la present proposta, per 
valor de 511,28 euros, previ el reconeixement de les obligacions, seran pagades  
durant el mes juliol de 2019, a l’Associació Síndrome d’Asperger de Catalunya, 
amb CIF G63448799, de manera proporcional i en funció del nivell d’assistència 
a l’activitat dels alumnes becats durant tot el curs, efectivament acreditada pel 
centre. 
 
Quart.- RECONÈIXER les obligacions, per valor màxim total de 511,28 euros, 
corresponents a la totalitat del curs 2018-2019, en concepte de beques 
d’educació especial i tractament psicoterapèutic. 
 
 

DRETS CIVILS I CIUTADANIA 
 
15. Proposta d'adjudicació d'un contracte menor per a la realització d’una 
actuació musical de cobla amb motiu de les festes de Santa Magdalena 
(exp.2019/6965/1411). 
 
Primer.- Vista la Memòria relativa al contracte menor que seguidament es 
transcriu literalment:. 
 



 
“Número d’expedient:2019/6965/1411 
Assumpte: Contracte menor per realitzar una actuació musical de cobla amb 
motiu de les festes de Santa Magdalena 
Tipus de contracte: Servei 
Procediment i forma d’adjudicació. Contracte menor 
 
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. 
 
JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACIÓ 
 
Les festes de Santa Magdalena formen part de les festes tradicionals del 
municipi. A esplugues son una festivitat amb una alta participació. Per aquest 
motiu l’Ajuntament d’Esplugues amb motiu de les festes de Santa Magdalena vol 
portar una cobla que actuarà durant el seguici   
 
DESCRIPCIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
a) L’objecte del contracte és l’actuació d’una cobla amb motiu del seguici de les 
Festes de Santa Magdalena. 
 
b) Es tracta d’un contracte de servei. 
 
c) Codi CPV: 92312000-1 Serveis artístics bandes de músics 
 
d) Aquest contracte no comporta, en cap cas, exercici d’autoritat públic 
 
JUSTIFICACIÓ QUE NO S’ESTÀ ALTERANT L’OBJECTE DEL CONTRACTE 
PER EVITAR L’APLICACIÓ DE LES REGLES GENERALS DE 
CONTRACTACIÓ 
 
L’objecte d’aquest contracte és, encara que té prestacions que podrien ser 
considerades equivalents a d’altres celebrats per l’Ajuntament, qualitativament 
diferent i no constitueix una unitat d’execució ni econòmicament, ni jurídica (En 
el sentit expressat per la Junta consultiva de Contractació Pública de l’Estat en 
Informe recaigut a l’expedient 41/2017, sobre interpretació de l’article 118.3 de 
la LCSP); atès que el servei a prestar ho és en relació amb activitats diferents i 
diferenciades de les desenvolupades en altres expedients de contractació. 
 
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE, TIPUS d’IVA, IMPORT I APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 
 

Valor 
estimat 

IVA (21%) Pressupost per 
contracte 

Aplicació 
pressupostària 

Denominació 

2.910 € 611,1 € 3.521,1 € 33.33402.22609 Despeses 
Dinamització 
Cultural 

 



 
LA JUSTIFICACIÓ QUE EL CONTRACTISTA QUE ES PROPOSA NO HA 
SUBSCRIT MÉS CONTRACTES MENORS AMB L’AJUNTAMENT 
D’ESPLUGUES QUE INDIVIDUALMENT O CONJUNTAMENT SUPERIN LA 
XIFRA QUE CONSTA A LA INSTRUCCIÓ PRIMERA (regla d’incompatibilitat 
de l’article 118.3 de la Llei 9/2017). 
 
El contractista proposat no han subscrit contractes menors dins l’any 2019 que 
superin els 15.000 euros més IVA, inclòs els contractes aquí proposats. 
 
VIGÈNCIA DEL CONTRACTE 
 
La vigència del contracte s’inicia i finalitza el dilluns 22 de juliol. 
  
LLOC DE LA PRESTACIÓ 
 
El lloc de realització de l’activitat son els jardins del Casal de Cultura Robert 
Brillas. 
 
TERMINI DE GARANTIA O JUSTIFICACIÓ DEL SEU NO ESTABLIMENT 
 
No en té, degut a la naturalesa de la prestació. 
 
FORMA DE PAGAMENT DEL PREU 
 
Prèvia presentació de factura i una vegada realitzat cada un dels serveis. 
 
RESPONSABLE DEL CONTRACTE 
 
Directora de cultura. 
 
ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA PRESTACIÓ 
 
El servei a prestar consisteix en realitzar un concert de cobla d’acord amb les 
següents condicions: 
 
Data i horari: 
 
22 de juliol a les 18.30 hores 
 
Durada: El concert tindrà una durada de 1,5 hores. 
Lloc: L’activitat es realitzarà en els jardins del Casal de Cultura Robert Brillas  
L’empresa aportarà: 
Una cobla amb 12 músics i 1 director 
L’ajuntament aportarà:  
Equip de so de 8000 w i il·luminació de l’escenari  
Tarima de 10 x 8  
 
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. 
 
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 LCV que té la capacitat i l’habilitació professional 
adequades per tal d’executar el contracte. 
 
VALORACIÓ DE LES OFERTES PRESENTADES 
 
LCV ha presentat oferta per un import de 2.910 euros, 611,1 euros corresponen 
al 21% d’IVA resultant la quantitat per un total de 3.521,1€ (IVA inclòs). L’oferta 
presentada s’ajusta a les necessitats de l’Ajuntament i compleix els requeriments 
i condicions del servei objecte del contracte. 
 
PERSONA FÍSICA O JURÍDICA A LA QUE ES PROPOSA REALITZAR 
L’ADJUDICACIÓ 
 
Es proposa realitzar l’adjudicació a ... amb domicili carrer C. EIXAMPLE, 34 
(08735) i correu electrònicdarrelmusical@gmail.com. La persona proposada com 
a adjudicatària del contracte de servei, te la capacitat i l’habilitació professional 
adequades per tal d’executar el contracte. 
 
COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS FISCALS I AMB LA SEGURETAT 
SOCIAL 
 
Consten a l’expedient els certificats acreditatius que la persona física o jurídica 
a favor de la qual es proposa l’adjudicació, es troba al corrent de pagament 
respecte les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.” 
 
Segon.- Atès que és normativa aplicable la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic (LCSP); el Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, 
pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques; el Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es 
desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del 
Sector Públic; la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, 
el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i, en el seu defecte, les normes de 
contractació del dret privat, és procedent emetre informe favorable, en relació 
amb l’adopció del següent acord. 
  
S’acorda: 
 
1.- Aprovar l’expedient de contractació i la MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL 
CONTRACTE MENOR incorporada a l’expedient, aprovant expressament la 
necessitat de procedir a la contractació del servei de realització d’una actuació 
musical de cobla amb motiu de les festes de Santa Magdalena. 

mailto:darrelmusical@gmail.com


 
 
2.-Declarar que s’ha procedit a la comprovació de la regla d’incompatibilitat de 
l’article 118.3 de la Llei 9/2017. 
 
3.- Aprovar el pressupost del contracte per import total de 3.521,10€ (IVA 
INCLÒS). 
 
4.- Adjudicar el contracte a favor de ..., amb domicili carrer C. EIXAMPLE, 34 
(08735) i correu electrònic darrelmusical@gmail.com. La persona proposada 
com a adjudicatària del contracte de servei, te la capacitat i l’habilitació 
professional adequades per tal d’executar el contracte. 
 
5.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
import total de 3.521,10€ IVA inclòs, a càrrec de la partida nº. 33.33402.22609, 
del pressupost municipal de l’exercici 2019, despeses de dinamització cultural. 
 
6- El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’Ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura o factures 
corresponents degudament signades per l’adjudicatària i degudament 
conformades per la persona designada responsable del projecte. 
 
7-. La vigència del contracte va des de la seva formalització fins el dia 22 de juliol 
inclòs. 
 
8.- La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix és la Directora de Cultura. 
 
9.- Notificar la present resolució a la persona adjudicatària. 
 
10.-Ordenar la publicació del contracte menor en la forma prevista a l'article 63.4 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
 
16. Proposta d'adjudicació d'un contracte menor per a la realització d’una 
actuació del Grup Riu a les festes de Santa Magdalena (exp. 
2019/6954/1411). 
 
Primer.- Vista la Memòria relativa al contracte menor que seguidament es 
transcriu literalment:. 
 
“Número d’expedient: 2019/6954/1411 
Assumpte: Contracte menor per realitzar una actuació amb el grup RIU dintre de 
les festes de Santa Magdalena  
Tipus de contracte: Servei 
Procediment i forma d’adjudicació. Contracte menor 
 
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 
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Es competent la Junta de Govern local per delegació de l’alcaldessa, en virtut de 
l’article 1.b) del Decret 2019/2198 de 17 de juny de 2019 d’atribució de 
competències de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 
 
JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACIÓ 
 
Les festes de Santa Magdalena formen part de les festes tradicionals del 
municipi. A esplugues es una festivitat que conta amb una alta participació. 
L’Ajuntament d’Esplugues amb motiu de les festes de Santa Magdalena vol 
portar un grup de musica tradicional que actuarà la tarda del diumenge 21 dintre 
de la programació de totes les activitats programades. 
 
DESCRIPCIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
a) L’objecte del contracte és l’actuació d’un grup de música tradicional amb motiu 
de les Festes de Santa Magdalena. 
 
b) Es tracta d’un contracte de servei. 
 
c) Codi CPV: 92312000-1 Serveis artístics bandes de músics 
 
d) Aquest contracte no comporta, en cap cas, exercici d’autoritat públic. 
 
JUSTIFICACIÓ QUE NO S’ESTÀ ALTERANT L’OBJECTE DEL CONTRACTE 
PER EVITAR L’APLICACIÓ DE LES REGLES GENERALS DE 
CONTRACTACIÓ 
 
L’objecte d’aquest contracte és, encara que té prestacions que podrien ser 
considerades equivalents a d’altres celebrats per l’Ajuntament, qualitativament 
diferent i no constitueix una unitat d’execució ni econòmicament, ni jurídica (En 
el sentit expressat per la Junta consultiva de Contractació Pública de l’Estat en 
Informe recaigut a l’Expedient 41/2017, sobre interpretació de l’article 118.3 de 
la LCSP); atès que el servei a prestar ho és en relació amb activitats diferents i 
diferenciades de les desenvolupades en altres expedients de contractació. 
 
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE, TIPUS d’IVA, IMPORT I APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 
 

Valor 
estimat 

IVA (21%) Pressupost per 
contracte 

Aplicació 
pressupostària 

Denominació 

2.000,00 € 420,00 € 2.420,00 € 33.33402.22609 Despeses 
Dinamització 
Cultural 

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



 
El contractista proposat no han subscrit contractes menors dins l’any 2019 que 
superin els 15.000 euros més IVA, inclòs els contractes aquí proposats. 
 
VIGÈNCIA DEL CONTRACTE 
 
La vigència del contracte s’inicia i finalitza el diumenge 21 de juliol. 
  
LLOC DE LA PRESTACIÓ 
 
El lloc de realització de l’activitat son els jardins de Can Tinturé d’Esplugues. 
 
TERMINI DE GARANTIA O JUSTIFICACIÓ DEL SEU NO ESTABLIMENT 
 
No en té, degut a la naturalesa de la prestació. 
 
FORMA DE PAGAMENT DEL PREU 
 
Prèvia presentació de factura i una vegada realitzat cada un dels serveis. 
 
RESPONSABLE DEL CONTRACTE 
 
Directora de cultura. 
 
ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA PRESTACIÓ 
 
El servei a prestar consisteix en realitzar un concert de música tradicional a 
càrrec de l’orquestra RIU, d’acord amb les següents condicions: 
 
Data i horari: 
Data: 21 de juliol 
Horari: 19.30 hores 
 
Durada: El concert tindrà una durada mínima de 1 hora. 
 
Lloc: L’activitat es realitzarà als jardins de Can Tinturé d’Esplugues.  
 
L’empresa aportarà: 
Un grup musical amb 6 músics i tècnic de sonorització 
Equip de sonorització del grup 
 
L’ajuntament aportarà:  
Tarima de 8 x 6.  
 
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. 
 



 
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 ..., que té la capacitat i l’habilitació professional 
adequades per tal d’executar el contracte. 
 
VALORACIÓ DE LES OFERTES PRESENTADES 
 
PVR ha presentat oferta per un import de 2.000,00 euros, 420,00 euros 
corresponen al 21% d’IVA resultant la quantitat per un total de 2.420,00€ (IVA 
inclòs). L’oferta presentada s’ajusta a les necessitats de l’Ajuntament i compleix 
els requeriments i condicions del servei objecte del contracte. 
 
PERSONA FÍSICA O JURÍDICA A LA QUE ES PROPOSA REALITZAR 
L’ADJUDICACIÓ 
 
Es proposa realitzar l’adjudicació a ..., amb domicili carrer Mestre Joan Corrales, 
83 08950 Esplugues de Llobregat i correu electrònic riumusica@gmail.com 
mailto:contacte@facturamusica.cat. La persona proposada com a adjudicatària 
del contracte de servei, te la capacitat i l’habilitació professional adequades per 
tal d’executar el contracte. 
 
COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS FISCALS I AMB LA SEGURETAT 
SOCIAL 
 
Consten a l’expedient els certificats acreditatius que la persona física o jurídica 
a favor de la qual es proposa l’adjudicació, es troba al corrent de pagament 
respecte les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.” 
 
Segon.- Atès que és normativa aplicable la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic (LCSP); el Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, 
pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques; el Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es 
desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del 
Sector Públic; la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, 
el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i, en el seu defecte, les normes de 
contractació del dret privat, és procedent emetre informe favorable, en relació 
amb l’adopció del següent acord. 
  
S’acorda: 
 
1.- Aprovar l’expedient de contractació i la MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL 
CONTRACTE MENOR incorporada a l’expedient, aprovant expressament la 
necessitat de procedir a la contractació del servei per a realitzar una actuació 
amb el grup RIU dintre de les festes de Santa Magdalena. 
 
2.-Declarar que s’ha procedit a la comprovació de la regla d’incompatibilitat de 
l’article 118.3 de la Llei 9/2017. 

mailto:riumusica@gmail.com
mailto:contacte@facturamusica.cat


 
 
3.- Aprovar el pressupost del contracte per import total de 2.420,00 € (IVA 
INCLÒS). 
 
4.- Adjudicar el contracte a favor de ..., amb domicili carrer Mestre Joan Corrales, 
83 08950 Esplugues de Llobregat i correu electrònic riumusica@gmail.com. 
 
5.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
import total de 2.420,00€ IVA inclòs, a càrrec de la partida 33.33402.22609 
despeses de dinamització cultural del pressupost municipal de l’exercici 2019. 
 
6- El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’Ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura o factures 
corresponents degudament signades per l’adjudicatària i degudament 
conformades per la persona designada responsable del projecte. 
 
7-. La vigència del contracte va des de la seva formalització fins el dia 21 de juliol 
inclòs. 
 
8.- La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix és la Directora de Cultura. 
 
9.- Notificar la present resolució a la persona adjudicatària. 
 
10.-Ordenar la publicació del contracte menor en la forma prevista a l'article 63.4 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
 
17. Proposta d'aprovació del tercer pagament relatiu al II Projecte Influjove, 
curs 2018-2019 (exp. 2018/4/2748). 
 
El Projecte anomenat “INFLUJOVE” pretén buscar el nexe entre l’administració i 
els joves. 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, potenciar les seves habilitats comunicatives, 
l’estimulació i la valoració de l’esforç. 
 
Els premis Influjoves consisteixen en una dotació econòmica de 75 euros 
trimestrals, que es fan possible gràcies a la participació de l’alumnat dels centres 
educatius de 4rt d’ESO, batxillerat i CFGM d’Esplugues 
 
El procediment més adient per concedir aquesta dotació serà abonar la quantitat 
econòmica directament al beneficiari/a, prèvia justificació tècnica que hagi 
realitzat les funcions establertes al Projecte Influjove. 
 
A tal efecte es va elaborar un document regulador de les condicions, del qual es 
va donar compte a la Junta de Govern Local de data 5 de desembre de 2018. En 
acord de la Junta de Govern local de l’esmentada data, es van aprovar les 
següents despeses 

mailto:riumusica@gmail.com


 
 
1.- Una despesa de 450,00 euros, per fer front a les obligacions econòmiques 
derivades del II Projecte Influjove pel que fa al primer trimestre del curs 2018-
2019. 
 
2.- Una despesa de 1.350,00 euros, per a fer front a les obligacions econòmiques 
derivades del II Projecte Influjove distribuïts de la següent manera: 900 euros pel 
que fa referència al segon i tercer trimestre del curs 2018-2019 i a més 450,00 
euros per a fer front a les despeses del primer trimestre del III Projecte Influjove 
curs 2019-2020.  
 
El premi (subvenció) consistiria en abonar al beneficiari/a, prèvia justificació 
tècnica que s’han realitzat les funcions establertes al II Projecte Influjove. 
 
Consta a l’expedient informe tècnic on es proposa el pagament dels premis, 
atorgant una dotació econòmica per alumne i en cada trimestre de 75 euros. 
 
De conformitat amb el que estableix l’apartat 5 del document regulador de 
l’atorgament de Premis Influjove, s’ha procedit a fer una selecció dels 
participants. Així, en data 10 i 11 de desembre del 2018 els alumnes van assistir 
a l’entrevista de selecció i van presentar un vídeo explicant les seves motivacions 
a l’Oficina Jove d’Emancipació. 
 
Vist l’informe emès pel Tècnic de Joventut que constata que s’han assolit els 
compromisos marcats per part del alumnes al tercer trimestre de forma 
satisfactòria. 
  
S’acorda: 
 
ÚNIC.- Aprovar el reconeixement de l’obligació i proposar el pagament de 450,00 
euros (75 euros/alumne) a càrrec de la partida pressupostària municipal 36 
33700 48010, en concepte de la dotació econòmica corresponent al tercer 
trimestre del curs 2018-2019, relatiu al II Projecte INFLUJOVE per a cada alumne 
segons el quadre detallat a continuació en la present proposta, corresponent a 
les dotacions econòmiques del tercer trimestre del curs 2018-2019: 
 

INSTITUT ALUMNE MARE / PARE IMPORT 

Severo Ochoa 
M. J. M. V. M. L.V. C. 75 euros 
M. G. R. (major d’edat) 75 euros 

Joanot Martorell 
M. O. C. N. C. P. 75 euros 
N. U.Q. G. Q. B. 75 euros 

La Mallola 
C. P. R. A. P. R. 

75 euros 

J. R. G. N. G.G. 75 euros 
 
 



 
18. Proposta d’aprovació de la justificació de la subvenció atorgada l’any 
2018 a l’AVENÇ CENTRE CULTURAL I RECREATIU pel desenvolupament 
de l’activitat “Caminada popular” (exp. 2018/90/2243). 
 
L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions defineixen, entre d’altres, els 
requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, per aquest 
Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en qualsevol dels 
àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació de justificar 
l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma d’acreditar la realització 
de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la subvenció, com al procediment 
intern a seguir per valorar i aprovar aquesta justificació. 
 
En data 13 de juliol de 2018, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
L’AVENÇ CENTRE CULTURAL I RECREATIU una subvenció de 579,77 euros 
pel desenvolupament de l’activitat “8a Caminada Esplugues Montserrat”, any 
2018. 
 
Vist que en data 22 de maig de 2019 l’entitat  presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i 
que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General reguladora 
de la concessió de subvencions i a les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic administrativa de 
l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Servei d’Esports. 
 
S’acorda: 
 
Primer.- APROVAR la justificació econòmica presentada per l’entitat L’AVENÇ 
CENTRE CULTURAL I RECREATIU, per valor de 780,00 euros, en relació a la 
subvenció de 579,77 euros atorgada en 2018, pel desenvolupament de l’activitat 
“8a Caminada Esplugues Montserrat”, any 2018. 
 
Segon.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat L’AVENÇ CENTRE CULTURAL 
I RECREATIU i al Servei d’Esports. 
 
 
19. Proposta d’aprovació de la justificació d'una subvenció atorgada l'any 
2018 a L’AVENÇ, CENTRE CULTURAL I RECREATIU pel desenvolupament 
de les activitats de conveni (exp. 2018/128/2244). 
 
L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions defineixen, entre d’altres, els 
requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, per aquest 
Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en qualsevol dels 
àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació de justificar 
l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma d’acreditar la realització 
de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la subvenció, com al procediment 
intern a seguir per valorar i aprovar aquesta justificació. 
 



 
En data 13 de juliol de 2017, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
L’AVENÇ CENTRE CULTURAL I RECREATIU una subvenció de 70.000,00 
euros pel desenvolupament de la programació anual 2018. 
 
Vist que en data 12 de març de 2019 l’entitat  presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i 
que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General reguladora 
de la concessió de subvencions i a les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic administrativa de 
l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Servei de Cultura. 
 
S’acorda: 
 
Primer.- APROVAR la justificació econòmica presentada per l’entitat L’AVENÇ 
CENTRE CULTURAL I RECREATIU, per valor de 92.158,79 euros, en relació a 
la subvenció 70.000,00 de euros atorgada en 2018, pel desenvolupament de la 
Programació anual 2018. 
 
Segon.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat L’AVENÇ CENTRE 
CULTURAL I RECREATIU i al Servei de Cultura. 
 
 
20. Proposta d’aprovació de la justificació d'una subvenció atorgada l'any 
2018 a AVV FINESTRELLES pel desenvolupament de les activitats de 
conveni (exp. 2018/154/2244). 
 
L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions defineixen, entre d’altres, els 
requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, per aquest 
Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en qualsevol dels 
àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació de justificar 
l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma d’acreditar la realització 
de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la subvenció, com al procediment 
intern a seguir per valorar i aprovar aquesta justificació. 
 
En data 14 de setembre de 2018, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
l’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE FINESTRELLES una subvenció de 3.804,00 euros 
pel desenvolupament de la Programació anual 2018. 
 
Vist que en data 13 de març de 2019 l’entitat  presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i 
que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General reguladora 
de la concessió de subvencions i a les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic administrativa de 
l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Servei de Cultura. 
  
S’acorda: 
 



 
Primer.- APROVAR la justificació econòmica presentada per l’entitat 
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE FINESTRELLES, per valor de 4.597,41 euros, en 
relació a la subvenció de 3.804,00 euros atorgada en 2018, pel desenvolupament 
de la Programació anual 2018. 
 
Segon.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE 
FINESTRELLES i al Servei de Cultura. 
 
 
21. Proposta d’aprovació de la justificació de la subvenció atorgada l’any 
2018 a l’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS LA PLANA – MONTESA pel 
desenvolupament de les activitats de conveni (exp. 2018/101/2244). 
 
L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions defineixen, entre d’altres, els 
requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, per aquest 
Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en qualsevol dels 
àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació de justificar 
l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma d’acreditar la realització 
de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la subvenció, com al procediment 
intern a seguir per valorar i aprovar aquesta justificació. 
 
En data 4 de maig de 2018, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS LA PLANA - MONTESA una subvenció de 10.672,00 
euros pel desenvolupament de la Programació anual 2018. 
 
Vist que en data 13 de març de 2019 l’entitat  presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i 
que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General reguladora 
de la concessió de subvencions i a les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic administrativa de 
l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Servei de Cultura. 
  
S’acorda: 
 
Primer.- APROVAR la justificació econòmica presentada per l’entitat 
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS LA PLANA - MONTESA, per valor de 15.485,01 euros, 
en relació a la subvenció de 10.672,00 euros atorgada en 2018, pel 
desenvolupament de la Programació anual 2018. 
 
Segon.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat ASSOCIACIÓ DE VEÏNS LA 
PLANA - MONTESA i al Servei de Cultura. 
 
 
22. Proposta d’aprovació de la justificació de la subvenció atorgada l'any 
2018 a l’AVV EL GALL pel desenvolupament de les activitats de conveni 
(exp. 2018/140/2244). 
 



 
L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions defineixen, entre d’altres, els 
requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, per aquest 
Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en qualsevol dels 
àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació de justificar 
l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma d’acreditar la realització 
de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la subvenció, com al procediment 
intern a seguir per valorar i aprovar aquesta justificació. 
 
En data 22 de juny de 2018, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat AVV 
EL GALL una subvenció de 6.357,00 euros pel desenvolupament de la 
“Programació anual 2018”. 
 
Vist que en data 28 de març de 2019 l’entitat  presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i 
que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General reguladora 
de la concessió de subvencions i a les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic administrativa de 
l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Servei de Cultura. 
  
S’acorda: 
 
Primer.- APROVAR la justificació econòmica presentada per l’entitat AVV EL 
GALL, per valor de 7.679,14 euros, en relació a la subvenció de 6.357,00 euros 
atorgada en 2018, pel desenvolupament de la "Programació anual 2018". 
 
Segon.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat AVV EL GALL i al Servei de 
Cultura. 
 
 
23. Proposta d’aprovació de la justificació d'una subvenció atorgada l'any 
2018 a ASS. ALCOHÒLICS REHABILITATS D’ESPLUGUES pel 
desenvolupament de les activitats de conveni (exp. 2018/47/2244). 
 
L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions defineixen, entre d’altres, els 
requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, per aquest 
Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en qualsevol dels 
àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació de justificar 
l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma d’acreditar la realització 
de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la subvenció, com al procediment 
intern a seguir per valorar i aprovar aquesta justificació. 
 
En data 6 de setembre de 2018, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
ASSOCIACIÓ ALCOHÒLICS REHABILITATS D’ESPLUGUES una subvenció de 
5.365,00 euros pel desenvolupament de la Programació anual 2018. 
 
Vist que en data 7 de febrer de 2019 l’entitat  presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i 



 
que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General reguladora 
de la concessió de subvencions i a les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic administrativa de 
l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Servei d’Acció Social. 
  
S’acorda: 
 
Primer.- APROVAR la justificació econòmica presentada per l’entitat 
ASSOCIACIÓ ALCOHÒLICS REHABILITATS D’ESPLUGUES, per valor de 
5.723,58 euros, en relació a la subvenció de 5.365,00 euros atorgada en 2018, 
pel desenvolupament de la Programació anual 2019. 
 
Segon.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat ASSOCIACIÓ ALCOHÒLICS 
REHABILITATS D’ESPLUGUES i al Servei d’Acció Social. 
 
 
PUNT D'URGÈNCIA 
 
PROPOSTA D’ADJUDICACION DEL SERVEI DE COBERTURA 
FOTOGRAFICA DELS ESDEVENIMENTS MUNICIPALS I DE L’ACTIVITAT 
CIUTADANA REALITZADES AL LLARG DE L’ANY (EXP. 2019/1408/693). 
 
Per acord de la Junta de Govern Local en sessió de dia 17 de maig de 2019 es 
va acordar aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, 
amb tramitació d’urgència, relatiu al servei de cobertura fotogràfica 
d’esdeveniments municipals i de l’activitat ciutadana que es realitzen al llarg de 
l’any al municipi d’Esplugues de Llobregat, amb un pressupost màxim total es 
fixa en la quantitat de 35.537,19 euros, més 7.462,81 euros en concepte d’IVA 
(import total, 43.000,00 euros, IVA inclòs), corresponent a la durada inicial de dos 
anys, així com els plecs de condicions econòmiques administratives i tècniques 
que regeixen aquesta contractació. 
 
Segons consta a l’expedient, dins del termini assenyalat per a la presentació de 
les ofertes s'ha presentat la següent empresa: 
 
1. UTE Desvern Imatge SLU – HB 
 
Valorada l’oferta presentada pels serveis tècnics municipals, l’empresa amb 
millor relació qualitat-preu per ser proposada com empresa adjudicatària del 
contracte pel servei de cobertura fotogràfica d’esdeveniments municipals i de 
l’activitat ciutadana que es realitzen al llarg de l’any al municipi d’Esplugues de 
Llobregat, ha estat la presentada per UTE Desvern Imatge SLU – HB per un 
import total net de 35.420,00€ més, 7.438,20€ en concepte d’IVA, sent l’import 
total de 42.858,20€, IVA inclòs. En aquest sentit mitjançant un ofici de data 20 
de juny de 2019 es va: 
 
Requerir per a què en el termini dels 5 dies hàbils següents al de la notificació 
del requeriment, presentés en aquest Ajuntament la documentació que 



 
s’indicava a la clàusula 19. g) del Plec de clàusules econòmiques administratives 
que regeixen en aquesta licitació. 
 
Així mateix se li requerir que diposités en la Tresoreria municipal la quantitat de 
885,50€ en concepte de garantia definitiva d’aquest contracte per executar el 
contracte referit al servei de cobertura fotogràfica d’esdeveniments municipals i 
de l’activitat ciutadana que es realitzen al llarg de l’any al municipi d’Esplugues 
de Llobregat. 

 
La UTE Desvern Imatge SLU – HB, va dipositar l’esmentada garantia definitiva i 
la documentació acreditativa del compliment de les obligacions tributàries i amb 
la seguretat social exigida segons les previsions dels plecs de condicions 
econòmiques administratives. 

 
Vistos els antecedents i l’informe emès pels Serveis Jurídics d’aquest 
Ajuntament, i a tenor del que disposa l’article 274.2 del Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, i l’art. 150 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic. 
 
S’acorda: 
 
1.- Declarar la validesa de l’acte licitatori i adjudicar a la UTE Desvern Imatge 
SLU – Humbert Blanco, amb un import total net de 35.420,00€ més 7.438,20€ 
en concepte d’IVA, sent l’import total de 42.858,20€, IVA inclòs, el contracte 
relatiu al servei de cobertura fotogràfica d’esdeveniments municipals i de 
l’activitat ciutadana que es realitzen al llarg de l’any al municipi d’Esplugues de 
Llobregat. Es preveu l’inici del contracte el dia 15 de juliol d’enguany i finalització 
el dia 14 de juliol de 2021. 

 
2.- Declarar de caràcter plurianual la despesa necessària per a l’execució del 
servei i aprovar la disposició de la despesa corresponent per un import de 
8.766,45€, IVA inclòs, per a l’exercici econòmic de 2019 amb càrrec a la partida 
12 92404 22602 – Difusió d’actes i activitats Ajuntament i la següent distribució 
anual: 

 
Exercici 2019 (15.07.2019- 31.12.2019): 8.766,45€, IVA inclòs 
Exercici 2020 (01.01.2020- 31.12.2020): 21.429,10€, IVA inclòs. 
Exercici 2021 (01.01.2021- 14.07.2021): 12.662,65€, IVA inclòs.  

 
No obstant, l’adjudicació resta sotmesa a la condició suspensiva d’existència de 
crèdit adequat i suficient per al finançament de les obligacions derivades del 
contracte en els exercicis 2020 i 2021. 

 
3.- Comunicar a l’adjudicatari l’obligació de signar el contracte en el termini 
màxim de 8 dies. 

 



 
4.- Notificar la present adjudicació als licitadors i, simultàniament, publicar-la en 
el perfil del contractant, juntament amb l’informe tècnic de valoració de les 
proposicions. 

 
5.- L'objecte del contracte es realitzarà sota la supervisió de la següent persona, 
la qual exercirà les facultats de responsable del contracte: 
 
- Directora de Comunicació. 
 
 
I sense més assumptes a tractar, a les 14:45 hores del dia abans esmentat, per 
la Sra. Alcaldessa es dona per finalitzada a la sessió, aixecant-se la mateixa; de 
tot això es lliura la present acta, que signa la Sra. Alcaldessa i jo, el secretari, 
que en dono fe. 
 


