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JUNTA DE GOVERN 

 
SESSIÓ DECISÒRIA ORDINÀRIA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 5 

D’ABRIL DE 2019 
 

A la Casa Consistorial d’Esplugues de Llobregat, a la sala de reunions, a les 
13:40hores del dia 5 d’abril de 2019, es reuneix la Junta de Govern Local en 
sessió decisòria Ordinària, en primera convocatòria, sota la Presidència de 
l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero, amb l’assistència dels regidors i regidores: 
 
M.PILAR DIAZ ROMERO (Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés 
Municipal) 
 
Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal  
EDUARDO SANZ GARCIA 
SARA FORGAS UBEDA 
MONTSERRAT ZAMORA ANGULO 
FRANCISCO J GIMENEZ GONZALEZ 
MANUEL POZO LOPEZ 
JOSE ANTONIO HERNANDEZ SANCHEZ 
 
Secretari 
PEDRO CARMONA PEREZ 
 
Interventor 
JAVIER VICEN ENCUENTRA 
 
Oberta la sessió per la Sra. alcaldessa, s’hi entra en l’examen i debat dels 
assumptes que es relacionen a l’ordre del dia. 
 
1. Aprovació, si escau, de l’acta núm. 12/19 corresponent a la sessió 
ordinària de data 29 de març de 2019. 
 
Per la Sra. alcaldessa i en relació a l’esborrany de l’acta núm. 12/19 corresponent 
a la sessió ordinària de data 29 de març 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 d’adjudicació per contracte menor del subministrament en 
règim de lloguer de 4 grups electrògens per a Firesplugues 2019 (exp. 
2019/3096/1432). 
 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació del subministrament, en règim 
de lloguer, de 4 grups electrògens per Firesplugues 2019. 
 
Tipus de contracte: Subministrament 
 
Objecte: Subministrament, en règim de lloguer, de 4 grups electrògens per 
Firesplugues 2019. 
 
Procediment de contractació: Contracte menor. Tramitació: Ordinària 
 
Codi CPV: 31120000-3 
 
Valor estimat del contracte: 8.184,00 € IVA: 1.718,64 € 
 
Preu: 9.702,99 € 
 
Duració: El termini màxim previst per a la realització de la totalitat del 
subministrament, en règim de lloguer, de 4 grups electrògens, serà: el dijous 
02.05.2019, a partir de les 8:00 h, que serà dia de muntatge i instal·lació de tots 
els equips i elements necessaris objecte del plec; i el dilluns 06.05.2019, entre 
les 8:00 h i les 13:00 h, serà dia de recollida. 
 
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 ENELMO, S.L., amb NIF 
B59909697, per import de 8.019,00€ IVA inclòs, que es considera a la Memòria 
justificativa ajustada a les necessitats municipals i a les característiques 
específiques del contracte. La mateixa memòria indica que la persona que es 
proposa com a contractista no ha subscrit amb aquest Ajuntament altres 
contractes menors que individual o conjuntament superin les xifres límit per 
aquest tipus de contracte. 
 
Ha estat comprovada la disponibilitat de crèdit adequat i suficient en el 
pressupost de la corporació per a l’exercici 2019. 
 
Per la qual cosa i de conformitat amb el que s’estableix a la Disposició Addicional 
Segona de la Llei 9/2107, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 
En ús de les competències delegades atorgades mitjançant Decret de l’Alcaldia 
núm. 1466 de 18 de juny de 2015. 
 



 
S’acorda: 
 
1.- Aprovar  l’expedient de contractació i la MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL 
CONTRACTE MENOR incorporada a l’expedient, aprovant expressament la 
necessitat de procedir a aquesta contractació que té per objecte el  
subministrament, en règim de lloguer, de 4 grups electrògens per Firesplugues 
2019. 
 
2.- Declarar que s’ha procedit a la comprovació de la regla d’incompatibilitat de 
l’article 118.3 de la Llei 9/2017. 
 
3.- Aprovar el plec tècnic (o les condicions) que regiran la realització del contracte, 
establint que el pressupost d’execució del contracte és d’import 8.184,00€, més 
1.718,64€ corresponents al 21 % d’IVA.  
 
4.- Adjudicar el contracte a ENELMO, S.L. B-59909697 per import de 8.019,00€, 
més 1.683,99 € corresponents al 21 % d’IVA, sent un import total del 9.702,99€, 
IVA inclòs. 
 
5.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
un import màxim de 9.702,99 euros, IVA inclòs, a càrrec de la partida 14 43100 
22609 FIRESPLUGUES 2019, del pressupost municipal en vigor, a favor de 
ENELMO, S.L. B-59909697. 
 
6.- El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura o factures 
corresponents degudament signades per l’adjudicatària i degudament 
conformades per la persona designada responsable del projecte. 
 
7.- La data d'execució material dels treballs serà acordada entre la persona 
adjudicatària i la persona designada com a responsable del contracte. En tot cas, 
aquest contracte el termini màxim previst per la realització de la totalitat del 
subministrament, en règim de lloguer, de 4 grups electrògens, serà: 
 
el dijous 02.05.2019, a partir de les 8:00 h, que serà dia de muntatge i instal·lació 
de tots els equips i elements necessaris objecte del plec; i el dilluns 06.05.2019, 
entre les 8:00 h i les 13:00 h, serà dia de recollida. 
   
8.- La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, seran .... 
 
9.- Notificar la present resolució a la persona adjudicatària. 
 
10.- Ordenar la publicació del contracte menor en la forma prevista a l'article 63.4 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
 
3. Proposta d’adjudicació per contracte menor del servei d’assistència 
tècnica per a la coordinació de seguretat i salut de treballs corresponents 



 
a les obres ordinàries de reforma i millora de l’accessibilitat del carrer Emili 
Juncadella (exp. 2019/2749/1411). 
 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació del servei de l’assistència 
tècnica per a la coordinació de seguretat i salut de treballs corresponents a les 
obres ordinàries de reforma i millora de l’accessibilitat del carrer Emili Juncadella 
(entre avinguda Cornellà i Joaquim Rosal). 
 
Tipus de contracte: Servei 
 
Objecte: servei de l’assistència tècnica per a la coordinació de seguretat i   salut 
de treballs corresponents a les obres ordinàries de reforma i millora de 
l’accessibilitat del carrer Emili Juncadella (entre avinguda Cornellà i Joaquim 
Rosal). 
 
Procediment de contractació: Contracte menor. Tramitació: Ordinària 
 
Codi CPV: 71317210-8 
 
Valor estimat del contracte: 2.140,00€   IVA: 449,40€ 
 
Preu: 2.589,40€ 
 
Duració: La durada del servei serà efectiva durant la duració de les obres, 
prevista en 4 mesos.  
 
A l’expedient administratiu consta degudament incorporada la Memòria 
justificativa en la que resta acreditada la necessitat de la contractació i que no 
han estat alterades les regles generals de la contractació. 
 
Consta també a l’expedient l’oferta presentada per TRESAT COORDINADORES DE 
SEGURIDAD, S.L.P., amb NIF B62440110 per import de 2.589,40€ IVA inclòs, que 
es considera a la Memòria justificativa ajustada a les necessitats municipals i a 
les característiques específiques del contracte. La mateixa memòria indica que 
la persona que es proposa com a contractista no ha subscrit amb aquest 
Ajuntament altres contractes menors que individual o conjuntament superin les 
xifres límit per aquest tipus de contracte. 
 
Ha estat comprovada la disponibilitat de crèdit adequat i suficient en el 
pressupost de la corporació per a l’exercici 2019. 
 
Per la qual cosa i de conformitat amb el que s’estableix a la Disposició Addicional 
Segona de la Llei 9/2107, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 
En ús de les competències delegades atorgades mitjançant Decret de l’Alcaldia 
núm. 1466 de 18 de juny de 2015. 
 



 
S’acorda: 
 
1. Aprovar  l’expedient de contractació i la MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL 
CONTRACTE MENOR incorporada a l’expedient, aprovant expressament la 
necessitat de procedir a aquesta contractació que té per objecte el servei de 
l’assistència tècnica per a la coordinació de seguretat i salut de treballs 
corresponents a les obres ordinàries de reforma i millora de l’accessibilitat del 
carrer Emili Juncadella (entre avinguda Cornellà i Joaquim Rosal). 
 
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 2.140,00€, més 449,40€ 
corresponents al 21% d’IVA. 
 
4. Adjudicar el contracte a TRESAT COORDINADORES DE SEGURIDAD, S.L.P. 
B-62440110 per import de 2.140,00€, més 449,40€ corresponents al 21% d’IVA, 
sent un import total del 2.589,40€, IVA inclòs. 
 
5. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
un import màxim de 2.589,40 euros, IVA inclòs, a càrrec de la partida 12 15320 
61900 REPARACIONS IMPORTANTS INFRAESTRUCTURES, del pressupost 
municipal en vigor, a favor de TRESAT COORDINADORES DE SEGURIDAD, 
S.L.P.. 
 
6. El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura o factures 
corresponents degudament signades per l’adjudicatària i degudament 
conformades per la persona designada responsable del projecte. 
 
7. La data d'execució material dels treballs serà acordada entre la persona 
adjudicatària i la persona designada com a responsable del contracte. En tot cas, 
aquest contracte la durada del servei serà efectiva durant la duració de les obres, 
prevista en 4 mesos.  
  
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. 
 
 
4. Proposta d’adjudicació per contracte menor del servei del 
subministrament de material de pintura per a la brigada municipal (exp. 
2019/3154/1432). 
 



 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació del subministrament de material 
de pintura pels treballs que realitza la Brigada Municipal d’Esplugues de 
Llobregat   
 
Tipus de contracte: Subministrament 
 
Objecte: Subministrament de material de pintura pels treballs que realitza la 
Brigada Municipal d’Esplugues de Llobregat  
Procediment de contractació: Contracte menor. Tramitació: Ordinària 
 
Codi CPV:44800000-8 
 
Valor estimat del contracte: 14.900,00 IVA: 3.129,00€ 
 
Preu: 18.029,00€ 
 
Duració: El termini màxim previst per la realització del subministrament, serà 
inferior a un any o com a màxim el 28 de març de 2020, iniciant-se a partir del 
dia següent 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 JADO DECORACION, S.L., 
amb NIF B66611104, per import de 18.029,00€ IVA inclòs, que es considera a la 
Memòria justificativa ajustada a les necessitats municipals i a les característiques 
específiques del contracte. La mateixa memòria indica que la persona que es 
proposa com a contractista no ha subscrit amb aquest Ajuntament altres 
contractes menors que individual o conjuntament superin les xifres límit per 
aquest tipus de contracte. 
 
Ha estat comprovada la disponibilitat de crèdit adequat i suficient en el 
pressupost de la corporació per a l’exercici 2019. 
 
Per la qual cosa i de conformitat amb el que s’estableix a la Disposició Addicional 
Segona de la Llei 9/2107, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 
En ús de les competències delegades atorgades mitjançant Decret de l’Alcaldia 
núm. 1466 de 18 de juny de 2015. 
 
S’acorda: 
 
1.- Aprovar  l’expedient de contractació i la MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL 
CONTRACTE MENOR incorporada a l’expedient, aprovant expressament la 
necessitat de procedir a aquesta contractació que té per objecte el  



 
subministrament de material de pintura pels treballs que realitza la Brigada 
Municipal d’Esplugues de Llobregat   
 
2.- Declarar que s’ha procedit a la comprovació de la regla d’incompatibilitat de 
l’article 118.3 de la Llei 9/2017. 
 
3.- Aprovar el plec tècnic (o les condicions) que regiran la realització del contracte, 
establint que el pressupost d’execució del contracte és d’import 14.900,00€, més 
3.129,00€ corresponents al 21% d’IVA.  
 
4.- Adjudicar el contracte a JADO DECORACION, S.L. B-66611104 per import de 
14.900,00€, més 3.129,00€ corresponents al 21% d’IVA, sent un import total del 
18.029,00€, IVA inclòs. 
 
5.- Declarar de caràcter plurianual la despesa necessària per a l’execució del 
subministrament  i aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent  per 
un import de 13.500,00€, IVA inclòs, per a l’exercici econòmic de 2019 i 4.529,00€, IVA 
inclòs per a l’exercici econòmic de 2020 amb càrrec a les següents partides i la següent 
distribució anual: 
 
Any 2019 
12 15320 21000 CONSERVACIÓ DE VIA PÚBLICA I MOBILIARI URBÀ      4.800,00 € 
12 93302 21200 CONSERVACIÓ D’EDIFICIS MUNICIPALS  2.700,00 € 
33 33300 21200 CONSERVACIÓ D’EDIFICIS CULTURALS                1.800,00 € 
47 32300 21200 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ D’ESCOLES                      2.400,00 € 
36 34200 21200 CONSERVACIÓ D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES          1.800,00 € 
 
Any 2020 
12 15320 21000 CONSERVACIÓ DE VIA PÚBLICA I MOBILIARI URBÀ      1.629,00 € 
12 93302 21200 CONSERVACIÓ D’EDIFICIS MUNICIPALS    900,00 € 
33 33300 21200 CONSERVACIÓ D’EDIFICIS CULTURALS                  600,00 € 
47 32300 21200 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ D’ESCOLES                 800,00 € 
36 34200 21200 CONSERVACIÓ D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES         600,00 € 
 
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 l’exercici 2020. 
 
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 del subministrament, serà inferior a un 
any o com a màxim el 28 de març de 2020, iniciant-se a partir del dia següent a 
comptar des de la notificació de l'acord de l'adjudicació del contracte menor. 
 
8.- La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, seran ... 



 
 
9.- Notificar la present resolució a la persona adjudicatària. 
 
10.- Ordenar la publicació del contracte menor en la forma prevista a l'article 63.4 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
 
5. Proposta d’adjudicació per contracte menor de les obres de fusteria 
d’alumini i vidre als equipaments municipals (exp. 2019/1034/1387). 
 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació de les obres de fusteria d’alumini 
i vidre als equipaments municipals de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 
 
Tipus de contracte: Obra 
 
Objecte: obres de fusteria d’alumini i vidre als equipaments municipals de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 
 
Procediment de contractació: Contracte menor. Tramitació: Ordinària 
 
Codi CPV: 45421160-3 
 
Valor estimat del contracte: 20.000,00€  IVA: 4.200,00€ 
 
Preu: 24.200,00€ 
 
Duració: El contracte tindrà durada fins al 31 de desembre de 2019, sense 
possibilitat de pròrroga, des de la comunicació formal per part de l’Ajuntament 
d’Esplugues de la seva adjudicació. 
 
Tanmateix, atenent l’objecte del contracte i en previsió de que l’Ajuntament 
adjudiqui un contracte integral de manteniment dels edificis, aquest contracte 
finalitzarà de manera immediata aleshores. 
 
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 CONSTRUCCIONES 
METALICAS JOMA, S.L., amb NIF B-62133632, per import de 24.200,00€ IVA 
inclòs, que es considera a la Memòria justificativa ajustada a les necessitats 
municipals i a les característiques específiques del contracte. La mateixa 
memòria indica que la persona que es proposa com a contractista no ha subscrit 
amb aquest Ajuntament altres contractes menors que individual o conjuntament 
superin les xifres límit per aquest tipus de contracte. 
 
Ha estat comprovada la disponibilitat de crèdit adequat i suficient en el 
pressupost de la corporació per a l’exercici 2019. 
 



 
Per la qual cosa i de conformitat amb el que s’estableix a la Disposició Addicional 
Segona de la Llei 9/2107, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 
En ús de les competències delegades atorgades mitjançant Decret de l’Alcaldia 
núm. 1466 de 18 de juny de 2015. 
 
S’acorda: 
 
1.- Aprovar  l’expedient de contractació i la MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL 
CONTRACTE MENOR incorporada a l’expedient, aprovant expressament la 
necessitat de procedir a aquesta contractació que té per objecte les obres de 
fusteria d’alumini i vidre als equipaments municipals de l’Ajuntament d’Esplugues 
de Llobregat. 
 
2.- Declarar que s’ha procedit a la comprovació de la regla d’incompatibilitat de 
l’article 118.3 de la Llei 9/2017. 
 
 3.- Aprovar el plec tècnic (o les condicions) que regiran la realització del 
contracte, establint que el pressupost d’execució del contracte és d’import 
20.000,00€, més 4.200,00€ corresponents al 21% d’IVA.  
 
4.- Adjudicar el contracte a CONSTRUCCIONES METALICAS JOMA, S.L. B-
62133632 per import de 20.000,00€, més 4.200,00 € corresponents al 21% d’IVA, 
sent un import total del 24.200,00€, IVA inclòs. 
 
5.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
un import màxim de 24.200,00 euros, IVA inclòs, amb els preus unitaris (iva no 
inclòs) a càrrec de les partides: 
 
Preu mà d’obra oficial, horari normal  
     
   

40,00 € 

Preu mà d’obra ajudant, horari normal   40,00 € 
Preu mà d’obra oficial i ajudant, horari normal   80,00 € 
Descompte als materials de la base de ITEC o PVP 4% 

 
12 93302 21200 Conservació d’edificis municipals              7.500,00 € 
33 33300 21200 Conservació d’edificis culturals                4.200,00 € 
47 32300 21200 Conservació i reparació d’escoles             7.500,00 € 
36 34200 21200 Conservació d’instal·lacions esportives        5.000,00 € 
 
del pressupost municipal en vigor, a favor de CONSTRUCCIONES METALICAS 
JOMA, S.L. B-62133632. 
 
6.- El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura o factures 



 
corresponents degudament signades per l’adjudicatària i degudament 
conformades per la persona designada responsable del projecte. 
 
7.- La data d'execució material dels treballs serà acordada entre la persona 
adjudicatària i la persona designada com a responsable del contracte. En tot cas, 
aquest contracte s'executarà com a màxim amb data 31 de desembre de 2019. 
 
8.- La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, seran ... 
 
9.- Notificar la present resolució a la persona adjudicatària. 
 
10.- Ordenar la publicació del contracte menor en la forma prevista a l'article 63.4 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
 
6. Proposta d’aprovació per retrotraure les actuacions relatives a la 
imposició de penalitats per demora en l’execució del contracte 
subministrament de la senyalització vertical i altres materials 
d’abalisament (exp. 2018/1/3086). 
 
Per acord de la Junta de Govern Local de dia 22 de març de 2019 es va imposar 
a l’empresa SEÑALES GIROD, S.L., adjudicatària del contracte de 
subministrament de la senyalització vertical i altres materials d’abalisament de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, la penalitat de 550 euros en concepte de 
demora en l’execució del contracte esmentat. 
 
Atès que s’ha comprovat que la notificació electrònica del tràmit d’audiència, acte 
administratiu preceptiu i previ a l’acord d’imposició de la penalitat, no va ser 
notificada a la adreça de correu electrònic indicada per la pròpia empresa, resulta 
que aquesta empresa no va poder accedir al seu contingut i, per tant, no va poder 
tenir coneixement de la incoació del procediment administratiu per a la imposició 
de les penalitats per demora en l’execució del contracte de subministrament de 
la senyalització vertical i altres materials d’abalisament de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat. 
 
En aquest sentit, caldria deixar sense efecte l’acord de la Junta de Govern Local 
de dia 22 de març de 2019 pel qual s’imposava les penalitats esmentades i 
retrotraure les actuacions administratives al tràmit d’audiència de l’expedient, 
amb la pràctica de la correcta notificació de l’acord de la Junta de Govern Local 
de dia 22 de febrer de 2019 pel qual es va incoar el procediment per acordar, si 
s’escau, la imposició de penalitats per un import de 550 euros en concepte de 
demora al contractista SEÑALES GIROD, S.L. a favor de qui es va adjudicar el 
contracte de subministrament de la senyalització vertical i altres materials 
d’abalisament de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat en data 27 de juliol de 
2018. 
 
S’acorda: 
 



 
Primer.- Deixar sense efecte l’acord de la Junta de Govern Local de dia 22 de 
març de 2019 pel qual s’imposava a l’empresa SEÑALES GIROD, S.L., 
adjudicatària del contracte de subministrament de la senyalització vertical i altres 
materials d’abalisament de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, la penalitat 
de 550 euros en concepte de demora en l’execució del contracte esmentat. 
 
Segon.- Retrotraure les actuacions administratives al tràmit d’audiència de 
l’expedient amb la pràctica novament de la notificació de l’acord de la Junta de 
Govern Local de dia 22 de febrer de 2019 pel qual es va incoar el procediment 
per acordar, si s’escau, la imposició de penalitats per un import de 550 euros en 
concepte de demora al contractista SEÑALES GIROD, S.L. a favor de qui es va 
adjudicar el contracte de subministrament de la senyalització vertical i altres 
materials d’abalisament de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat en data 27 de 
juliol de 2018, i l’atorgament del preceptiu tràmit d’audiència per un termini de 
deu dies hàbils a fi de què pugui formular les al·legacions que estimi pertinents 
i, si s’escau, aportar la documentació que sigui procedent, en relació a la demora 
en l’execució del contracte de referència, segons els fets previstos a l’informe 
dels Serveis Tècnics Municipals. 
 
Tercer.- Notificar el present acord a l’empresa SEÑALES GIROD, S.L., a la 
persona responsable del contracte i a la resta de persones interessades. 
 
 
7. Proposta d’aprovació del requeriment de la garantia definitiva del 
contracte de les obres de correcció de deficiències en sistemes 
constructius de paviments i sanejament dels vestidors del camp de futbol 
El Molí (exp. 2019/2295/1384). 
 
Per acord de la Junta de Govern Local en sessió de dia 1 de març de 2019 es 
va acordar aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert i 
tramitació urgent, relatiu al contracte de les obres de correcció de deficiències en 
sistemes constructius de paviments i sanejament dels vestidors del camp de 
futbol de Molí amb un pressupost màxim total de licitació de 258.419,05€, més 
54.268,00€ en concepte d’IVA (import total, 312.687,05€ IVA inclòs), així com els 
plecs de condicions econòmiques administratives i tècniques que regeixen 
aquesta contractació. 
 
Segons consta a l’expedient, dins del termini assenyalat per a la presentació de 
les ofertes s'han presentat les següents empreses:  
 

EMPRESES 

IARSA OBRES I PROMOCIONS, S.L. 
EUROCATALANA OBRES I SERVEIS,.S.L. 

CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES VICENÇ, S.L. 
ESTAYC, S.L.. 

 



 
En data 25 de març de 2019 es constitueix la Mesa de contractació per a efectuar 
l'obertura conjunta dels sobres A i B. En aquest acte, la Mesa de contractació 
manifesta que tota la documentació dels B relativa als criteris de valoració es 
remetran als Serveis Municipals corresponents a fi que emetin l'oportú informe 
de valoració, el qual s’elevarà a la Mesa que donarà compte de la puntuació 
obtinguda per les empreses licitadores, per la qual cosa es declara la suspensió 
d’aquesta sessió fins a l’emissió del informe de valoració del serveis tècnics. 
 
Les ofertes presentades per cadascuna de les empreses ha estat la següent: 
 

N
úm  EMPRESES Oferta IVA 

1 IARSA OBRES I PROMOCIONS, S.L. 217.362,86 45.646,20 
2 EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, S.L. 238.207,00 50.023,47 
3 CONSTRUCCIONES Y 

REHABILITACIONES VICENÇ, S.L. 228.565,28 47.998,71 
4 ESTAYC, S.L. 230.711,53 48.449,42 

 
Verificada la resta de documentació presentada per les diferents empreses es 
posa de manifest el següent: 
 
- Respecte a l’oferta núm.3 de CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES 
VICENÇ, S.L. no aporta el pressupost desglossat amb idèntics amidaments i 
qualitats que les del projecte, incloent els preus unitaris, pressupostos parcials 
per capítols, i el resum del pressupost incorporants els mateixos conceptes i 
percentatges d’aplicació que conté el projecte. Presentar aquest pressupost 
desglossat era un dels requisits imprescindibles de presentació, tal i com preveia 
la clàusula núm. 12 dels plecs de clàusules.  
 
- En relació a l'oferta presentada per IARSA OBRES I PROMOCIONS SL, en 
data 28 de març de 2019 se li notifica a través de la plataforma electrònica del 
perfil del contractant d'aquest Ajuntament el requeriment de la documentació 
acreditativa del compliment dels requisits previs per a contractar, entre els quals, 
aquella referida a la seva inscripció al RELI o ROLECE i de la solvència 
econòmica i tècnica o professional. En aquest sentit, l'empresa va presentar la 
documentació acreditativa de la classificació empresarial exigida als plecs de 
clàusules administratives particulars com a forma alternativa per acreditar la seva 
solvència atès que en la present licitació no era preceptiva l'exigència de la 
classificació empresarial. Per acreditar la classificació empresarial, l'empresa 
aporta un certificat d'inscripció en el ROLECE de data 3 d'octubre de 2018 (en el 
qual sí consta la classificació empresarial) i còpia de la resolució de la 
classificació empresarial per l'òrgan competent de data 24 de gener de 2012.  
 
Tanmateix, comprovades les dades existents al ROLECE en el mateix dia 28 de 
març de 2019, no consta que aquesta empresa mantingui la seva classificació 
actualment, per la qual cosa no es pot tenir per acreditada la solvència 
econòmica ni la tècnica o professional atès que en el termini de presentació 



 
d'ofertes l'empresa no acredita la vigència de la classificació empresarial 
obtinguda anteriorment. 
 
Per aquest motiu, en el mateix dia 28 de març de 2019 es torna a requerir a 
l'empresa IARSA OBRES I PROMOCIONS SL per a que presenti la 
documentació acreditativa referida a la solvència econòmica i tècnica o 
professional en la forma indicada en els plecs de clàusules administratives 
particulars. En compliment d'aquest requeriment, l'empresa presenta en data 29 
de març de 2019 quatre certificats d'actuacions executades en els darrers cinc 
anys. En relació a aquests certificats, a efectes d'acreditar la solvència tècnica o 
professional, només un d'ells es pot considerar vàlid amb els requisits exigits en 
els plecs de clàusules administratives particulars. Igualment, l'empresa no 
presenta cap documentació acreditativa de la solvència econòmica exigida. 
 
Igualment, s’ha comprovat que les empreses EUROCATALANA OBRES I 
SERVEIS, S.L. i ESTAYC, S.L., disposen de la classificació empresarial prevista 
en els plec de clàusules administratives particulars, com a mitjà alternatiu 
d’acreditar la solvència econòmica i tècnica o professional exigida. 
 
Els Serveis Tècnics municipals van emetre en data 2 d’abril de 2019 informe en 
relació als fets anteriors i la valoració de la resta d’ofertes segons els criteris 
previstos en els plecs de clàusules administratives particulars:  
 
La puntuació obtinguda respecte a l’oferta econòmica ha estat la següent: 
 

EMPRESES Oferta Puntuació 

EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, S.L. 238.207,00 82,32 
ESTAYC, S.L. 230.711,53 85,00 

 
Respecte a la puntuació obtinguda sobre l’experiència professional del Cap 
d’Obra: 
 

EMPRESES 
Puntuació 

Experiència Tècnica Cap 
d'Obra 

EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, S.L. 6 
ESTAYC, S.L. 0 

 
Respecte a la puntuació obtinguda sobre la millora oferta ha estat la següent: 
 

EMPRESES Puntuació 
Millores 

EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, S.L. 5 
ESTAYC, S.L. 5 

 



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

EMPRESES TOTAL 

EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, S.L. 93,32 

ESTAYC, S.L. 90,00 
 
En data 3 d’abril de 2019 es constitueix la Mesa de contractació a la qual s’acorda 
proposar a l’òrgan de contractació l’exclusió de les ofertes presentades per les 
empreses CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES VICENÇ, S.L. i IARSA 
OBRES I PROMOCIONS SL. A més, es determina que l’empresa amb l’oferta 
amb millor relació qualitat-preu per a ser  proposada com empresa adjudicatària 
del contracte de les  obres de correcció de deficiències en sistemes constructius 
de paviments i sanejament dels vestidors del camp de futbol de Molí ha estat 
EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, S.L. amb un import total d’adjudicació de 
288.230,47€, amb un import net de 238.207,00€ i una part d’IVA de 50.023,47€, 
que correspon a una baixa del 7,821424156% i un termini d’execució de 12 
setmanes així com la resta de compromisos inclosos a l’oferta. 
 
Per tot l’anterior, la Mesa de contractació constituïda en data 3 d’abril de 2019 va 
elevar proposta a l’òrgan de contractació per tal que, de conformitat amb l’article 
159.4.f) 4º de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
requereixi a l’empresa EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, S.L., com a millor 
oferta en relació qualitat-preu, per a què en el termini dels 5 dies hàbils següents 
al de la notificació d’aquest requeriment, presenti en aquest ajuntament la 
documentació que s’indica a la clàusula 19.f) del Plec de clàusules econòmiques 
administratives que regeixen en aquesta licitació. 
 
Així mateix se li requereix que dipositi en la Tresoreria municipal la quantitat de 
22.507,45€ en concepte de garantia definitiva d’aquest contracte. 
 
S’acorda: 
 
1.- Excloure de la classificació les ofertes presentada per les empresa 
CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES VICENÇ, S.L. i IARSA OBRES I 
PROMOCIONS SL a proposta de la Mesa de contractació, de conformitat amb 
la justificació manifestada pels serveis tècnics municipals.  
 
2.- Requerir a l’empresa EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, S.L., per a què 
en el termini dels 5 dies hàbils següents al de la notificació d’aquest requeriment, 
presenti en aquest ajuntament la documentació que s’indica a la clàusula 19.f) 
del Plec de clàusules econòmiques administratives que regeixen en aquesta 
licitació. 
 



 
A més, s’ha de dipositar en la Tresoreria municipal la quantitat de 11.910,35€ en 
concepte de garantia definitiva d’aquest contracte per executar el contracte de 
les obres de correcció de deficiències en sistemes constructius de paviments i 
sanejament dels vestidors del camp de futbol de Molí. 
 
Transcorregut aquest termini de 5 dies hàbils sense que s’acrediti la constitució 
de la garantia definitiva i la resta de la documentació, es considerarà que el 
licitador ha retirat la seva oferta i es procedirà a requerir a la següent empresa 
licitadora classificada.  
 
Les garanties exigides en poden prestar-se en alguna de les següents formes: 
 
1.- A través de transferència bancària (fiança), mitjançant la carta de pagament 
que s'adjuntarà a la notificació d’aquest acord. En aquest cas s'haurà d'enviar 
comprovant de transferència al correu electrònic: tresoreria@esplugues.cat 
 
2.- Mitjançant aval bancari, presentat amb la redacció que s'acompanyarà com a 
document adjunt a la notificació d’aquest acord. 
 
3.- Mitjançant contracte d'assegurança de caució, presentat amb la redacció que 
s'acompanyarà com a document adjunt a la notificació d’aquest acord, i essent 
necessari el certificat on s'acrediti que l'entitat asseguradora es troba autoritzada 
per operar en el ram. 
 
En tots els casos la garantia constituïda s'ha de presentar juntament amb la còpia 
de l'acord. 
 
En el moment de presentar la corresponent garantia, serà necessari presentar 
també la fitxa bancària (en cas que no s'hagi presentat prèviament a l'Ajuntament 
d'Esplugues de Llobregat o s'hagi modificat el compte bancari). 
 
3.- Notificar el present acord a les persones interessades. 
 
 
8. Proposta d’aprovació de la servitud de pas de circulació rodada sobre la 
finca del carrer Sant Mateu, núm. 28, a favor de la Fundació Escoles Garbí 
(exp. 1597/2019/3619). 
 
PRIMER.- Vist que el 29 de març de 2019, via EACAT, ha tingut entrada un escrit 
del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda de la Generalitat 
de Catalunya, mitjançant el qual se sol·licita a l'Ajuntament d'Esplugues de 
Llobregat la seva conformitat a l’ampliació de la concessió demanial sobre la 
finca ubicada al carrer Sant Mateu, núm. 28, d'aquesta ciutat, a favor de la 
Fundació Escoles Garbí, per a l’ampliació de la seva zona esportiva i la zona de 
lleure. 
 
SEGON.- Vist l'informe tècnic favorable emès pels Serveis tècnics municipals, 
que conclou que tenint en compte que la totalitat dels àmbits inclosos en 
ambdues servituds estan qualificats com a sistema d’equipaments comunitaris, 
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clau 7a-7c, no hi ha cap inconvenient tècnic per donar conformitat a la concessió 
a favor de Fundació Escoles Garbí. 
 
TERCER.- Vist l'informe jurídic emès per l'assessora jurídica de l'Àmbit de 
Territori i Sostenibilitat, que estableix el següent: 
 
“El 29 de març de 2019, via EACAT, ha tingut entrada un escrit del Departament 
de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, 
mitjançant el qual se sol·licita a l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat la seva 
conformitat a l’ampliació de la concessió demanial sobre la finca ubicada al carrer 
Sant Mateu, núm. 28, d'aquesta ciutat, a favor de la Fundació Escoles Garbí, per 
a l’ampliació de la seva zona esportiva i la zona de lleure. 
 
Aquesta petició adjunta un plànol. 
 
ANTECEDENTS 
 
El 28 de juliol de 2016, el director general del Patrimoni de la Generalitat de 
Catalunya i l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat van subscriure l'Acta de 
constitució de servitud d'accés a la xarxa general de sanejament, mitjançant 
col·lector d'aigües pluvials i residuals amb pou de connexió amb el col·lector 
existent, sobre una part del subsol de la finca situada al carrer Sant Mateu, núm. 
28, d'Esplugues de Llobregat, prèvia autorització del vicepresident del Govern i 
conseller d'Economia i Hisenda, de 25 de juliol de 2016. 
 
Aquesta servitud es va constituir sobre una part de la finca propietat de la 
Generalitat de Catalunya, i provenia de les obres d'urbanització de l'obra 
complementària OC-03, clava sota l'autopista B-23, del Projecte d'urbanització 
del sector del terme municipal d'Esplugues de Llobregat afectat pel soterrament 
de les línies elèctriques d'alta tensió. Concretament, es tractava del pas d'una 
infraestructura de sanejament formada per un col·lector soterrat d'1,8m de 
diàmetre interior; de 60m de longitud, que discorre a una profunditat d'entre 
1,60m i 3,00m, aproximadament, i per un pou de connexió de la cantonada 
esmentada amb un col·lector existent, que afecta uns 60m² en planta, i una 
fondària de 14m. 
 
L'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat va acordar donar la seva conformitat a la 
constitució d'aquesta servitud, mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de 
27 de novembre de 2015. 
 
En aquests moments, la direcció general de Patrimoni de la Generalitat indica 
que està tramitant una concessió demanial sobre una superfície de de 3.586m² 
de la finca ubicada al carrer Sant Mateu, núm. 28, d'aquesta ciutat, a favor de la 
Fundació Escoles Garbí, per a l’ampliació de la zona esportiva i la zona de lleure 
de l’escola, per a la qual cosa adjunta un plànol que indica la superfície 
esmentada, i el pas del col·lector. 
 
Afirmen que la servitud formalitzada en el seu moment amb l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat és compatible amb l’ampliació de la concessió 



 
demanial a la Fundació Escoles Garbí, i que no s'observa cap inconvenient tècnic 
per tal d’atorgar aquesta ampliació de la concessió.  
 
El 3 d’abril de 2019, els Serveis tècnics municipals del Servei d'Urbanisme han 
emès un informe tècnic favorable, i conclou que l'Ajuntament pot atorgar el seu 
consentiment a la constitució de la concessió demanial de referència. 
 
FONAMENTS DE DRET  
 
Vist el Decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós 
de la Llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya. 
 
Atesa la delegació de la senyora Alcaldessa a la Junta de Govern Local, per 
Decret núm. 1466 de 18 de juny de 2015, de les atribucions corresponents. 
 
CONCLUSIONS 
 
Tenint en compte que la Junta de Govern Local ja va acordar donar la conformitat 
a la constitució de la servitud de pas per al col·lector d’aigües pluvials i residuals 
corresponent a l’obra complementària OC-03 clava sota l’autopista B-23, a favor 
de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, servitud que recau sobre la finca 
registral 19.312 inscrita en el Registre de la Propietat d’Esplugues de Llobregat, 
situada al carrer Sant Mateu, 28, propietat de la Generalitat de Catalunya, i que 
l’ampliació de la concessió demanial a favor de la Fundació Escoles Garbí és 
compatible amb l'anterior, segons determinen els Serveis tècnics de la direcció 
general de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, i els Serveis tècnics 
municipals, només resta concloure que s'informa favorablement.”    
 
Per tot l'exposat, 
 
S’acorda: 
 
PRIMER.- DONAR LA CONFORMITAT a l’ampliació de la concessió demanial a 
favor Fundació Escoles Garbí, sobre la finca situada al carrer Sant Mateu, 28, 
d’Esplugues de Llobregat, propietat de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb 
la petició presentada el 29 de març de 2019, atès que és compatible amb la 
servitud de pas per al col·lector d’aigües pluvials i residuals corresponent a l’obra 
complementària OC-03 clava sota l’autopista B-23, constituïda a favor de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, el 28 de juliol de 2016. 
 
SEGON.- FACULTAR a l'alcaldessa de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat 
per a la signatura la documentació que sigui necessària per a la seva inscripció 
al Registre de la Propietat. 
 
TERCER.- COMUNICAR aquest acord a la direcció general de Patrimoni de la 
Generalitat de Catalunya, i a Fundació Escoles Garbí. 
 
 

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS 



 
9. 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. 37 de documents O en fase prèvia per un import total de 
50.482,62€. 
 
Relació núm. 38 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
4.947,34€. 
 
Document ADO en fase prèvia número 920190003073 per un import total de 
3,00€. 
 
Tots el documents comptables porten annexat el corresponent document 
justificatiu que ha estat conformat per la persona tècnica adient i fiscalitzada pel 
Servei d’Intervenció. 
  
S’acorda: 
 
Aprovar les relacions de despeses i reconeixement d’obligacions següents: 
 
1) Relació núm. núm. 37 de documents O en fase prèvia per un import total     
de 50.482,62€. 
 
2) Relació núm. 38 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
4.947,34€. 
 
3) Document ADO en fase prèvia número 920190003073 per un import total de 
3,00€. 
 
 
10. Proposta que consisteix en donar compte de la sentència número 
85/2019 del Jutjat contenciós administratiu número 4 de Barcelona. 
 
En data 28 de març de 2019, el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de 
Barcelona, va dictar la Sentència núm. 85/2019, mitjançant la qual es desestima 
el recurs contenciós administratiu interposat per la Junta de Compensació del 
sector Finestrelles, contra l’acord de la Junta de Govern Local de data 15 d’abril 
de 2016 relatiu a la modificació del text refós del projecte de reparcel·lació del 
Pla Parcial Urbanístic del Sector afectat pel soterrament de les línies elèctriques 
d’alta tensió de FECSA.   
  
S’acorda: 
 
Únic.- Restar assabentat del contingut de la Sentència núm. 85/2019 de data 28 
de març de 2019 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona, 
descrita en la part expositiva. 
  



 
 
11. Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació del 
subministrament d'una línia de comunicacions de fibra òptica per al servei 
d'Internet. 
 
En els darrers anys, les administracions públiques i l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat en concret, té al seu abast més programes de gestió i dades a Internet 
- correu corporatiu, gestió delegada en l’Organisme Autònom Diputació de 
Barcelona, accés al Sistema Policial de Mossos d’Esquadra, continguts de la 
pagina web, accés a xarxes socials, entre altres-.  
 
D’aquesta manera i en el marc dels serveis de tecnologies de la informació i del 
coneixement, l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat té la necessitat d’adquirir 
una nova línia de comunicacions de fibra òptica, per al servei d’internet 
centralitzat a la Casa de la Vila i, en aquest sentit, fer possible la implantació de 
diversos projectes d’accés a Internet durant els propers anys. 
 
Aquest any està previst implantar tot un seguit de projectes que resideixen a 
Internet i relacionats amb la implantació de l’administració electrònica, 
Transparència i Open Data i aquests servei han d’estar disponibles 24 hores al 
dia, 7 dies a la setmana i 365 dies a l’any. 
 
El director de Sistemes d’Informació ha informat de la necessitat de contractar el 
subministrament d’una línia de fibra òptica amb les següents característiques: 
 
- Circuit dedicat de Fibra òptica. Caudal d’Internet simètric i garantit al 100% de 
600MB/600MB amb 1 GB d’accés. Punt de connexió: Casa de la Vila (Plaça Sta. 
Magdalena. 5-6  08950 Esplugues de Llobregat – Barcelona)  
- 60 direccions IP's/27 (es podrà contractar  ampliació del número de direccions 
IP en cas de ser necessari).  
- Monitorització del servei. S’haurà de realitzar un control de la connexió dels 
equips i serveis de forma remota per resoldre incidències que puguin sortir. 
- Manteniment, Gestió del servei i suport 24/7 amb un temps de resposta inferior 
a 1h. 
- SLA, Garantia de disponibilitat del servei  24/7/365 99,7% 
- Eina via web on es pugui visualitzar estadístiques d’ús de l’enllaç. 
 
El pressupost bàsic de licitació, per a la durada inicial de 2 anys, és de 20.328 
euros (IVA inclòs), dels quals 16.800 euros són import net i 3.528 euros són de 
l’IVA 21%. El valor estimat del contracte (VEC) és de 20.328 euros i la seva 
durada, és de 2 anys, prorrogable per dos anys més, amb previsió d’inici 
d’execució el proper 1 de juny de 2019. 
 
El procediment de licitació ajustat al present expedient és el procediment obert 
simplificat abreujat, en atenció a que el seu valor estimat del contracte (VEC) és 
inferior a 35.000,00 euros, IVA exclòs, tal com preveu l’art. 159.6 de la LCSP, i 
que es caracteritza per uns tràmits i terminis més ajustats al principi d’eficàcia i 
eficiència en el procediment administratiu. 
 



 
En base als articles 17, 25, 116 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 
2014 (LCSP, en endavant), estem davant d’un contracte de subministrament, no 
subjecte a regulació harmonitzada. 
 
Vist l'informe dels Serveis Jurídics i la fiscalització prèvia per part de la 
Intervenció municipal. 
 
S’acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar la despesa plurianual per a la contractació del 
subministrament d’una línia de fibra òptica, amb una durada de 2 anys, 
prorrogable per dos anys més i amb un pressupost  bàsic de licitació  de 20.328 
euros (IVA inclòs), dels quals 16.800 euros són import net i 3.528 euros són de 
l’IVA 21% a càrrec de l’aplicació pressupostària 12 92000 22203 Despeses 
comunicacions informàtiques  del pressupost municipal en vigor, d’acord amb la 
distribució màxima de la despesa en les següents anualitats: 
 

Exercici Import sense IVA 21% IVA Import amb IVA 
2019 (1 de juny a 31 
desembre) 

4.900,00€ 1.029,00€ 5.929,00€ 

2020 (1 gener a 31 
desembre) 

8.400,00€ 1.764,00€ 10.164,00€ 

2021 (1 de gener a 31 
maig) 

3.500,00€ 735,00€ 4.235,00€ 

 
L’anterior acord se sotmet a la condició suspensiva de comptar amb la 
consignació pressupostària adequada i suficient, un cop aprovat el pressupost 
municipal dels exercicis 2020 i 2021, amb caràcter definitiu. 
 
SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert 
simplificat abreujat, i aprovar els plecs de condicions econòmic administratives i 
tècniques relatiu al subministrament d’una línia de fibra òptica, amb una durada 
de 2 anys, prorrogable per dos anys més amb un pressupost  bàsic de licitació 
de 20.328 euros (IVA inclòs), dels quals 16.800 euros són import net i 3.528 euros 
són de l’IVA 21%, a càrrec de l’aplicació pressupostària 12 92000 22203 
Despeses comunicacions informàtiques del pressupost municipal en vigor, 
d’acord amb la distribució màxima de la despesa en les següents anualitats: 
 

Exercici Import sense IVA 21% IVA Import amb IVA 
2019 (1 de juny a 31 
desembre) 

4.900,00€ 1.029,00€ 5.929,00€ 

2020 (1 gener a 31 
desembre) 

8.400,00€ 1.764,00€ 10.164,00€ 

2021 (1 de gener a 31 
maig) 

3.500,00€ 735,00€ 4.235,00€ 

 



 
TERCER.- Convocar la licitació i ordenar la seva publicació en el perfil del 
contractant, als efectes de complir amb la tramitació establerta als articles 63, 
135 i següents de la LCSP. 
 
 
12. Proposta d’aprovació de la contractació del servei de disseny i 
producció de museografia per exposicions temporals de 2019. 
 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació del servei consistent en el 
disseny i producció de museografia per exposicions temporals de 2019 per 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 
 
Tipus de contracte: servei 
Objecte: disseny i producció museogràfica de les diferents exposicions temporals 
organitzades per 2019 per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 
Procediment de contractació: Contracte menor. Tramitació: Ordinària 
Codi CPV:  92521000-9 Servicios de museus 
Valor estimat del contracte:  7.111,57€ 21% d’ IVA 1.493,43€ 
Preu: 8.605,00 € 
Durada: Del 15 abril al 22 d’octubre 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 INTERVENTO. Museografia, 
Il·luminació i audiovisuals S.L, amb NIF B80690910 per import de 8.605€ IVA 
inclòs, que es considera a la Memòria justificativa ajustada a les necessitats 
municipals i a les característiques específiques del contracte. La mateixa 
memòria indica que la persona que es proposa com a contractista no ha subscrit 
amb aquest Ajuntament altres contractes menors que individual o conjuntament 
superin les xifres límit per aquest tipus de contracte. 
 
Ha estat comprovada de crèdit adequat i suficient en el pressupost de la 
corporació per a l’exercici 2019. 
 
Per la qual cosa i de conformitat amb el que s’estableix a la Disposició Addicional 
Segona de la Llei 9/2107, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 
En ús de les facultats delegades atorgades mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 
2018/2314,  de data 9 de juliol de 2018, en matèria de contractes menors. 
  
S’acorda: 
 
1- Aprovar  l’expedient de contractació i la MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL 
CONTRACTE MENOR incorporada a l’expedient, aprovant expressament la 
necessitat de procedir a aquesta contractació que té per objecte el servei de 



 
disseny i producció museogràfica de les diferents exposicions temporals 
organitzades per 2019 per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 
 
2- Declarar que s’ha procedit a la comprovació de la regla d’incompatibilitat de 
l’article 118.3 de la Llei 9/2017. 
 
3- Aprovar el pressupost del contracte per import de 7.111,57 €, més 1493,43 € 
corresponents a 21% d’IVA. 
 
4- Adjudicar el contracte a l’empresa INTERVENTO. Museografia, Il·luminació i 
audiovisuals S.L, amb NIF B80690910 per import de 7.111,57 €, més 1.493,43€ 
corresponents a 21% d’IVA. 
 
5- Especificacions tècniques: Es desenvoluparà un projecte de disseny expositiu 
per a cada una de les 5 exposicions temporals programades:  
 
Inclou:   
Disseny de la imatge de l'exposició / 2 propostes 
Distribució en planta de l'exposició / 2 correccions 
Disseny de la gràfica i maquetació de textos definitius i imatges / 2 correccions 
Producció dels elements expositius acceptats i ancoratges corresponents (si 
escau) 
Lliurament dels materials pel muntatge com a màxim 3 
dies abans de la data d'inauguració 
 
No inclou: 
Correcció de textos ni galerades 
Muntatge i desmuntatge  dels elements a les sales d’exposició 
Trasllat del mobiliari necessari proporcionat pel mateix Museu 
 
6- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
un import màxim de 8.605€, IVA inclòs, a càrrec de les aplicacions 
pressupostàries detallades a continuació, del pressupost municipal en vigor, a 
favor de INTERVENTO. Museografia, Il·luminació i audiovisuals S.L, amb NIF 
B80690910.  
 
Detall d’imports i aplicacions pressupostàries: 
4.232,65€  Partida: 33-33411-22609 Despeses activitats museus 
3.913,15€  Partida:11-92011-22699 Despeses exposicions 
459,20€    Partida: 33-33413-22609 Biennal de Ceràmica Angelina Alòs 
 
7- El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’Ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura o factures 
corresponents degudament signades per l’adjudicatària i degudament 
conformades per la persona designada responsable del projecte. 
 
8- El contracte estarà vigent del 15 d’abril al 22 d’octubre de 2019.  
 



 
9- La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, serà la 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. 
 
 
13. Proposta d’aprovació de la contractació de l'acció formativa "Mòdul 
tractament i enregistrament de dades", del programa Treball i Formació 
2018. 
 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació del mòdul de formació vinculat 
a un certificat de professionalitat de nivell 1 “Tractament i enregistrament de 
dades” del Programa Treball i Formació 2018. 
 
Tipus de contracte: contracte de servei. 
 
Objecte: Servei de Formació vinculat a un certificat de professionalitat de nivell 
1 “Tractament i enregistrament de dades” del Programa Treball i Formació 2018. 
 
Procediment de contractació: Contracte menor. Tramitació: Ordinària. 
 
Codi CPV: 80000000-4 – “Servicios de enseñanza y formación”. 
 
Valor estimat del contracte: 6.026,40€  (exempt d’IVA). 
 
Preu: 6.026,40€. 
 
Durada: des de la data d’adjudicació fins el 22 de maig. 
  
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 l’empresa GESEM, 
FORMACIÓ I CONSULTORIA SL, amb CIF B60441292, per import de 6.026,40€ 
(exempt d’IVA, en virtut de l’Art 20, punt 9 de la Llei IVA 37/1992), que es 
considera a la Memòria justificativa ajustada a les necessitats municipals i a les 
característiques específiques del contracte. La mateixa memòria indica que 
l’empresa que es proposa com a contractista, ha subscrit altres contractes 
menors però ni individual ni conjuntament superen les xifres límit per aquest tipus 
de contracte. 
 
Ha estat comprovada de crèdit adequat i suficient en el pressupost de la 
corporació per a l’exercici 2019. 
 
Per la qual cosa i de conformitat amb el que s’estableix a la Disposició Addicional 
Segona de la Llei 9/2107, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 



 
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 
En ús de les facultats delegades atorgades mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 
1466, de data 18 de juny de 2015. 
 
S’acorda: 
 
1. Aprovar  l’expedient de contractació i la MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL 
CONTRACTE MENOR incorporada a l’expedient, aprovant expressament la 
necessitat de procedir a aquesta contractació que té per objecte Servei de 
Formació vinculat a un certificat de professionalitat de nivell 1 “Tractament i 
enregistrament de dades” del Programa Treball i Formació 2018. 
 
2. Declarar que s’ha procedit a la comprovació de la regla d’incompatibilitat de 
l’article 118.3 de la Llei 9/2017. 
 
3. Aprovar el pressupost del contracte per import de 6.026,40€, (exempts d’IVA, 
en virtut de l’Art 20, punt 9 de la Llei 37/1992) 
 
4. Adjudicar el contracte a l’empresa GESEM, FORMACIÓ I CONSULTORIA, SL 
amb CIF B60441292, per import de 6.026,40€, (exempts d’IVA, en virtut de l’Art 
20, punt 9 de la Llei 37/1992). 
 
5. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
un import màxim de 6.026,40 euros, (exempts d’IVA, en virtut de l’Art 20, punt 9 
de la Llei 37/1992), a càrrec de la partida 11 24145 22699 – Despeses Formació 
Pro Treball i Formació - Projecte 2019/5/PO, del pressupost municipal en vigor, 
a favor de l’empresa GESEM, FORMACIÓ I CONSULTORIA, SL amb CIF 
B60441292. 
 
6. Aprovar les següents condicions tècniques del contracte: 
 
- La prestació consisteix en la realització d’un mòdul formatiu de “Enregistrament 
i tractament de dades) dirigit a l’obtenció d’un certificat de professionalitat 
(nivell1). 
- Dita acció formativa tindrà una dura de 90 h. i s’impartirà els dies 23, 24, 25, 
26, 29 i 30 d’abril, i 2,3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 17, 20 i 22 de maig de 9:00 a 14:00h. 
- L’empresa adjudicatària consta acreditada pel Servei d’Ocupació de Catalunya 
e inclosa en el Registre de centres i entitats de formació professional per a 
l’ocupació. 
- Les persones assistents tenen l’obligació d’assistir a l’acció de formació, doncs 
es realitza dins la jornada laboral. 
- L’aula de l’Ajuntament d’Esplugues està acreditada i homologat pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya per a l’especialitat formativa “certificat de 
professionalitat d’operacions d’enregistrament i tractament de dades i 
documents”. 



 
- L’activitat formativa tindrà lloc al Centre Municipal Puig Coca d’Esplugues de 
Llobregat (ubicat al Petit Parc de l’Amistat, s/n) del municipi d’Esplugues de 
Llobregat. 
 
7. El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura o factures 
corresponents degudament signades per l’adjudicatària i degudament 
conformades per la persona designada responsable del projecte. 
 
8.  El contracte estarà vigent des de la data d’adjudicació fins el 22 de maig de 
2019 (d’acord amb el calendari indicat al punt 6. de la present resolució i al pla 
de treball presentat per l’empresa). 
 
9. La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, serà ..., Coordinadora Tècnica d’Innovació i 
Organització assignada al servei de Promoció Econòmica. 
 
10. Notificar la present resolució a l’empresa 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. 
 
 
14. Proposta d'adjudicació del contracte mixt de subministrament dels 
estands de muntatge i desmuntatge per a Firesplugues 2019. 
 
Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 2019/694, de 26 de febrer, es va aprovar 
l’expedient de contractació i convocatòria, pel procediment obert simplificat 
abreujat i tramitació ordinària, del contracte mixta consistent en el 
subministrament, en règim d’arrendament, i el servei de muntatge i desmuntatge 
dels estands de Firesplugues 2019, al municipi d’Esplugues de Llobregat, 
prevista la seva celebració els dies 4 i 5 de maig de 2019, amb durada del 29 
d’abril fins el 7 de maig de 2019, sense possibilitat de pròrroga i amb un 
pressupost de licitació de 33.850,00 euros, més 7.108,50 euros d’IVA 21% 
(total import: 40.958,50 euros) i un valor estimat del contracte (VEC) de 
33.850,00 euros. 
 
La convocatòria, juntament amb els plecs contractuals i la resta de documentació 
relativa a l’expedient, es va publicar al perfil del contractant, el 27 de febrer 
d’enguany i s’ha tramitat plenament de forma electrònica, amb la eina de Sobre 
Digital. Durant el termini de presentació d’ofertes, del 28 de febrer fins el 14 de 
març, va formular oferta l’empresa 2003, S.A., amb NIF A08935892. 
 
El passat 18 de març, a les 10:00 hores, es va celebrar la sessió pública de la 
Mesa de contractació per a l’obertura del Sobre únic digital, en els termes 
previstos al Plec administratiu i la Llei de Contractes del Sector Públic, on es va 
comprovar la documentació presentada. 
 



 
L’empresa 2003, S.A. va presentar, d’una banda, una Memòria tècnica 
descriptiva de les característiques tècniques del material ofert per al muntatge 
dels estands i mostra gràfica d’aquests i, d’altra banda, la oferta econòmica amb 
els següents preus unitaris i una ponderació de 100 punts: 
 

  OFERTA DE LICITADOR 
Subministrament/servei Preu unitari 

màxim IVA 
exclòs 

Preu unitari 
ofert IVA 
exclòs 

Tipus 
% IVA 

Import IVA Total preu 
unitari ofert 
IVA inclòs 

ESTANDS 4*3 425,00 € 425,00 € 21 89,25 € 
 

514,25 € 
 

ESTANDS 3*3 275,00 € 275,00 € 21 57,75 € 
 

332,75 € 
 

ESTANDS 4*3 amb 
magatzem 

 425,00 € 425,00 € 21 89,25 € 
 

514,25 € 
 

ESTANDS 5*5 1.700,00 € 1.700,00 € 21 357,00 € 2.057,00 € 

 
Un cop comprovada la documentació i que l’oferta econòmica presentada per 
l’empresa 2003, S.A. no és susceptible de ser considerada anormal, conforme 
l’art. 149 LCSP, el 18 de març d’enguany, aquesta Corporació va requerir 
l’empresa 2003, S.A. perquè presentés la documentació acreditativa de capacitat 
i solvència econòmica i financera i tècnica o professional, conforme l’art. 150.2 
de la LCSP, dins el termini de 10 dies hàbils des de l’endemà de la recepció de 
la notificació. 
 
El passat 27 de març, l’empresa 2003, S.A., ha presentat l’esmentada 
documentació, amb registre d’entrada 2019/7154 i, per tant, un cop comprovada 
pels serveis tècnics, procedeix l’adjudicació del contracte mixta del 
subministrament, en règim de lloguer, i del servei de muntatge i desmuntatge 
dels estands de Firesplugues 2019, a favor de l’empresa 2003, S.A. 
 
El 28 de març de 2019, la coordinadora tècnica de Comerç ha informat 
favorablement la Proposta l’adjudicació del contracte mixta del subministrament, 
en règim de lloguer, i del servei de muntatge i desmuntatge dels estands de 
Firesplugues 2019,  a favor de l’empresa 2003, S.A., amb NIF A08935892, del 
29 d’abril fins el 7 de maig de 2019, improrrogable, per un import de 33.850,00 
euros, més 7.108,50 euros d’IVA 21% (total import: 40.958,50 euros). 
 
Vist l'informe dels Serveis Jurídics i la fiscalització prèvia per part de la 
Intervenció municipal. 
 
Vist que la tramitació de l’expedient de contractació del present servei s’ajusta al 
procediment regulat a l’art. 159.6 i concordants 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) i la resta de normativa aplicable. 
  
S’acorda: 
 



 
PRIMER.- Declarar la validesa de l’acte licitatori i adjudicar a l’empresa 2003, 
S.A., amb NIF A08935892, el contracte mixt consistent en el subministrament, 
en règim d’arrendament, i el servei de muntatge i desmuntatge dels estands de 
Firesplugues 2019, al municipi d’Esplugues de Llobregat, amb durada del 29 
d’abril fins el 7 de maig de 2019, sense possibilitat de pròrroga, per un import de 
33.850,00 euros, més 7.108,50 euros d’IVA 21% (total import: 40.958,50 
euros), a càrrec a l’aplicació 14 43100 22609 Firesplugues, del pressupost 
municipal en vigor. 
 
En tot cas, el contracte s’executarà amb subjecció als plecs contractuals, la oferta 
presentada per l’empresa 2003, S.A. durant la licitació, els documents 
contractuals i la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
juntament amb la resta de normativa aplicable. 
 
SEGON.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa a favor de l’empresa 
2003, S.A., amb NIF A08935892, relativa al contracte mixt consistent en el 
subministrament, en règim d’arrendament, i el servei de muntatge i desmuntatge 
dels estands de Firesplugues 2019, al municipi d’Esplugues de Llobregat, amb 
durada del 29 d’abril fins el 7 de maig de 2019, sense possibilitat de pròrroga, 
per un import de 33.850,00 euros, més 7.108,50 euros d’IVA 21% (total import: 
40.958,50 euros), a càrrec a l’aplicació 14 43100 22609 Firesplugues, del 
pressupost municipal en vigor. 
 
En tot cas, les factures presentades per l’empresa contractista i que 
s’incorporaran a l’expedient, compliran als efectes de formalització del contracte. 
El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’Ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura corresponent, 
degudament conformada per la persona tècnica responsable del contracte. 
 
QUART.- Notificar la present resolució a l’empresa 2003, S.A., en compliment de 
l’art. 151 de la LCSP. 
 
En tot cas, la formalització del contracte s’efectuarà mitjançant la signatura 
d’acceptació per l’empresa 2003, S.A. del present acord d’adjudicació, conforme 
l’art. 159.6.g) de la LCSP. 
 
CINQUÈ.- Ordenar la publicació al perfil del contractant de la formalització 
mitjançant signatura d’acceptació del contracte, en la forma prevista en l’art. 63.4 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP 
9/2017). En tot cas, la informació a publicar inclourà el seu objecte, durada, 
import d’adjudicació, IVA inclòs, i la identitat de l’adjudicatari. 
 
 
15. Proposta d’aprovació de la contractació a Serveis de L’Espectacle 
FOCUS, SA per a una actuació artística a la 9a Nit dels Premis El Pont 
d’Esplugues 2019. 
 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació privada de servei a SERVEIS 
DE L’ESPECTACLE FOCUS,S.A. per a una actuació artística de màgia i ombres 



 
xineses de l’artista SERGI BUKA a la 9a Nit dels Premis El Pont d’Esplugues 
2019. 
 
- Tipus de contracte: privat de servei  
- Objecte: actuació artística de màgia i ombres xineses de l’artista SERGI BUKA 
a la 9a Nit dels Premis El Pont d’Esplugues 2019. 
- Procediment de contractació: Contracte menor. Tramitació: Ordinària 
- Codi CPV: 79950000-8 Servicios de organización de exposiciones, ferias y 
congresos. 
- Valor estimat del contracte: 2.584,30€, més 542,70€ d’IVA. 
- Preu: 3.127,00€. 
- Durada: el contracte estarà vigent des del 8 d’abril de 2019 –una vegada 
adjudicat- i fins al 4 de maig de 2019 (l’endemà de la celebració de la 9a Nit dels 
Premis El Pont d’Esplugues). 

 
A l’expedient administratiu consta degudament incorporada la Memòria 
justificativa en la que resta acreditada la necessitat de la contractació i que no 
han estat alterades les regles generals de la contractació. 
 
Consta també a l’expedient l’oferta presentada per SERVEIS DE 
L’ESPECTACLE FOCUS,S.A., amb NIF A58116369, per import de 3.127,00€ IVA 
inclòs, que es considera a la Memòria justificativa ajustada a les necessitats 
municipals i a les característiques específiques del contracte. La mateixa 
memòria indica que la persona que es proposa com a contractista no ha subscrit 
amb aquest Ajuntament altres contractes menors que individual o conjuntament 
superin les xifres límit per aquest tipus de contracte. 
 
Ha estat comprovada de crèdit adequat i suficient en el pressupost de la 
corporació per a l’exercici 2019. 
 
Per la qual cosa i de conformitat amb el que s’estableix a la Disposició Addicional 
Segona de la Llei 9/2107, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 
En ús de les facultats delegades atorgades mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 
2018/2314, de data 9 de juliol. 
  
S’acorda: 
 
1- Aprovar  l’expedient de contractació i la MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL 
CONTRACTE MENOR incorporada a l’expedient, aprovant expressament la 
necessitat de procedir a aquesta contractació que té per objecte la contractació 
privada de servei a SERVEIS DE L’ESPECTACLE FOCUS,S.A. per a una 
actuació artística de màgia i ombres xineses de l’artista SERGI BUKA a la 9a Nit 
dels Premis El Pont d’Esplugues 2019. 
 
2- Declarar que s’ha procedit a la comprovació de la regla d’incompatibilitat de 
l’article 118.3 de la Llei 9/2017. 



 
 
3- Aprovar el pressupost del contracte per import de 2.584,30€, més 542,70€ 
d’IVA corresponents al 21% (IVA). 
 
4. Adjudicar el contracte a SERVEIS DE L’ESPECTACLE FOCUS,S.A. amb NIF 
A58116369, per import de 2.584,30€, més 542,70 € d’IVA, corresponents al 21% 
(IVA), amb un total de 3.127,00€. 
 
5. Només s’ha sol·licitat oferta a SERVEIS DE L’ESPECTACLE FOCUS,S.A. per 
a l’actuació teatral de l’artista Sergi Buka, ja que és l’artista que s’ha considerat 
adequada per fer una actuació a la Nit dels Premis El Pont, que ha presentat una 
oferta per un import de 2.584,30€, més 542,70€ en concepte d’IVA, que suposa 
un import global de 3.127,00€. 
 
6. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
un import màxim de 3.127,00€, IVA inclòs, a càrrec de la partida 129240122699 
Premis El Pont, del pressupost municipal en vigor, a favor de SERVEIS DE 
L’ESPECTACLE FOCUS,S.A. amb NIF A58116369.  
 
7. El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura o factures 
corresponents degudament signades per l’adjudicatària i degudament 
conformades per la persona designada responsable del projecte. 
 
8. El contracte estarà vigent des del 8 d’abril de 2019 –una vegada adjudicat- i 
fins al 4 de maig de 2019 (l’endemà de la celebració de la 9a Nit dels Premis El 
Pont d’Esplugues). 
 
9. La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, serà la directora de Comunicació. 
 
10. Ordenar la publicació del contracte menor en la forma prevista a l'article 63.4 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
11. Notificar la present resolució a la persona adjudicatària. 
 
12. Ordenar la publicació del contracte menor en la forma prevista a l'article 63.4 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
 
16. Proposta que consisteix en donar compte de la jubilació d’un policia 
Local (codi 162). 
 
Atès que el Sr. ..., mitjançant instancia, ha demanat la jubilació anticipada a partir 
del 16 d’abril de 2019. 
 
Atès que de les dades que consten en aquest departament, resulta que el            
Sr. ..., és funcionari de carrera d’aquest Ajuntament, categoria d’agent de la 



 
Policia Local, de l’Escala d’Administració Especial, Subescala Serveis Especials, 
classe policia local. 
 
Atès el que disposa l’article 67.1.a) del RDL 5/2015, de 30 d’octubre del Text 
Refós de la l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, on preveu que la jubilació dels 
funcionaris podrà ser voluntària a sol·licitud del funcionari, així com el apartat 2 
del mateix article, que estableix que procedirà la jubilació voluntària sempre que 
el funcionari reuneixi els requisits i condicions establertes en el règim de 
seguretat social que li sigui d’aplicació, així com l’article 39 de Decret Legislatiu 
1/1997, de 31 d’Octubre, pel qual s’aprova el Text únic refós dels preceptes de 
determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública. 
 
Atès el que disposa els articles 232 i següents del Decret 214/1990, de 30 de 
juliol, pel qual s’aprova el reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals.  
 
Atès que l’article 206.1 del RDL 8/2015, d’aprovació del text refós de la Llei 
General de la Seguretat Social preveu que l’edat mínima exigida per a tenir dret 
a la pensió de jubilació en el Règim General de la Seguretat Social podrà ser 
rebaixada per reial decret, a proposta de la persona titular del Ministeri de Treball, 
Migracions i Seguretat Social, en aquells grups o activitats professionals els 
treballs dels quals siguin de naturalesa excepcionalment penosa, tòxica, perillosa 
o insalubre i acusi elevats índex de morbiditat o mortalitat, sempre que els 
treballadors afectats acreditin a la respectiva professió o treball el mínim 
d’activitat que s’estableixi. 
 
A tal efecte, s’establirà reglamentàriament el procediment general que s’ha 
d’observar per a rebaixar l’edat de jubilació, que inclourà la realització prèvia 
d’estudis sobre sinistralitat en el sector, penositat, perillositat i toxicitat de les 
condicions del treball, la seva incidència en els processos d’incapacitat laboral 
dels treballadors i els requeriments físics exigits per al desenvolupament de 
l’activitat.  
 
És per això que es va aprovar el Reial Decret 1698/2011, de 18 de novembre, 
pel qual es regula el règim jurídic i el procediment general per a establir 
coeficients reductors i anticipar l’edat de jubilació en el sistema de la Seguretat 
Social que ha donat com a conseqüència l’aprovació del Reial Decret 1449/2018, 
de 14 de desembre, pel qual s’estableix el coeficient reductor de l’edat de 
jubilació a favor dels policies locals al servei de les entitats que integren 
l’Administració local. 
 
Atès que l’article 1 del RD 1449/2018 estableix que aquesta norma és d’aplicació 
als funcionaris de carrera, inclosos en el Règim General de la Seguretat Social, 
membres de la Policia Local de les entitats locals, en les seves diferents escales, 
categories o especialitats. 
 
Atès l’informe emès per la coordinadora Tècnica de Recursos Humans, 
  
S’acorda: 
 



 
PRIMER.-  Declarar al Sr. ... en situació de jubilació, segons petició formulada 
per l’interessat, amb efectes del dia 16 d’abril de 2019, de conformitat amb la 
normativa vigent abans esmentada, i condicionada al reconeixement de la 
prestació per jubilació atorgada per la Seguretat Social. 
 
SEGON.-  Donar compte d’aquesta Resolució a la Junta de Govern Local. 
 
 
17. Proposta que consisteix en donar compte de la jubilació d’un policia 
Local (codi 99). 
 
Atès que el Sr. ..., mitjançant instancia, ha demanat la jubilació anticipada a partir 
del 16 d’abril de 2019. 
 
Atès que de les dades que consten en aquest departament, resulta que el Sr. ..., 
és funcionari de carrera d’aquest Ajuntament, categoria d’agent de la Policia 
Local, de l’Escala d’Administració Especial, Subescala Serveis Especials, classe 
policia local. 
 
Atès el que disposa l’article 67.1.a) del RDL 5/2015, de 30 d’octubre del Text 
Refós de la l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, on preveu que la jubilació dels 
funcionaris podrà ser voluntària a sol·licitud del funcionari, així com el apartat 2 
del mateix article, que estableix que procedirà la jubilació voluntària sempre que 
el funcionari reuneixi els requisits i condicions establertes en el règim de 
seguretat social que li sigui d’aplicació, així com l’article 39 de Decret Legislatiu 
1/1997, de 31 d’Octubre, pel qual s’aprova el Text únic refós dels preceptes de 
determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública. 
 
Atès el que disposa els articles 232 i següents del Decret 214/1990, de 30 de 
juliol, pel qual s’aprova el reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals.  
 
Atès que l’article 206.1 del RDL 8/2015, d’aprovació del text refós de la Llei 
General de la Seguretat Social preveu que l’edat mínima exigida per a tenir dret 
a la pensió de jubilació en el Règim General de la Seguretat Social podrà ser 
rebaixada per reial decret, a proposta de la persona titular del Ministeri de Treball, 
Migracions i Seguretat Social, en aquells grups o activitats professionals els 
treballs dels quals siguin de naturalesa excepcionalment penosa, tòxica, perillosa 
o insalubre i acusi elevats índex de morbiditat o mortalitat, sempre que els 
treballadors afectats acreditin a la respectiva professió o treball el mínim 
d’activitat que s’estableixi. 
 
A tal efecte, s’establirà reglamentàriament el procediment general que s’ha 
d’observar per a rebaixar l’edat de jubilació, que inclourà la realització prèvia 
d’estudis sobre sinistralitat en el sector, penositat, perillositat i toxicitat de les 
condicions del treball, la seva incidència en els processos d’incapacitat laboral 
dels treballadors i els requeriments físics exigits per al desenvolupament de 
l’activitat.  
 



 
És per això que es va aprovar el Reial Decret 1698/2011, de 18 de novembre, 
pel qual es regula el règim jurídic i el procediment general per a establir 
coeficients reductors i anticipar l’edat de jubilació en el sistema de la Seguretat 
Social que ha donat com a conseqüència l’aprovació del Reial Decret 1449/2018, 
de 14 de desembre, pel qual s’estableix el coeficient reductor de l’edat de 
jubilació a favor dels policies locals al servei de les entitats que integren 
l’Administració local. 
 
Atès que l’article 1 del RD 1449/2018 estableix que aquesta norma és d’aplicació 
als funcionaris de carrera, inclosos en el Règim General de la Seguretat Social, 
membres de la Policia Local de les entitats locals, en les seves diferents escales, 
categories o especialitats. 
 
Atès l’informe emès per la coordinadora Tècnica de Recursos Humans. 
  
S’acorda: 
 
PRIMER.-  Declarar al Sr. … en situació de jubilació, segons petició formulada 
per l’interessat, amb efectes del dia 16 d’abril de 2019, de conformitat amb la 
normativa vigent abans esmentada, i condicionada al reconeixement de la 
prestació per jubilació atorgada per la Seguretat Social. 
 
SEGON.-  Donar compte d’aquesta Resolució a la Junta de Govern Local. 
  
 
18. Proposta que consisteix en donar compte de la jubilació d’un policia 
Local (codi 197). 
 
Atès que el Sr. ..., mitjançant instancia, ha demanat la jubilació anticipada a partir 
del 16 d’abril de 2019. 
 
Atès que de les dades que consten en aquest departament, resulta que el Sr. ..., 
és funcionari de carrera d’aquest Ajuntament, categoria d’agent de la Policia 
Local, de l’Escala d’Administració Especial, Subescala Serveis Especials, classe 
policia local. 
 
Atès el que disposa l’article 67.1.a) del RDL 5/2015, de 30 d’octubre del Text 
Refós de la l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, on preveu que la jubilació dels 
funcionaris podrà ser voluntària a sol·licitud del funcionari, així com el apartat 2 
del mateix article, que estableix que procedirà la jubilació voluntària sempre que 
el funcionari reuneixi els requisits i condicions establertes en el règim de 
seguretat social que li sigui d’aplicació, així com l’article 39 de Decret Legislatiu 
1/1997, de 31 d’Octubre, pel qual s’aprova el Text únic refós dels preceptes de 
determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública. 
 
Atès el que disposa els articles 232 i següents del Decret 214/1990, de 30 de 
juliol, pel qual s’aprova el reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals.  
 



 
Atès que l’article 206.1 del RDL 8/2015, d’aprovació del text refós de la Llei 
General de la Seguretat Social preveu que l’edat mínima exigida per a tenir dret 
a la pensió de jubilació en el Règim General de la Seguretat Social podrà ser 
rebaixada per reial decret, a proposta de la persona titular del Ministeri de Treball, 
Migracions i Seguretat Social, en aquells grups o activitats professionals els 
treballs dels quals siguin de naturalesa excepcionalment penosa, tòxica, perillosa 
o insalubre i acusi elevats índex de morbiditat o mortalitat, sempre que els 
treballadors afectats acreditin a la respectiva professió o treball el mínim 
d’activitat que s’estableixi. 
 
A tal efecte, s’establirà reglamentàriament el procediment general que s’ha 
d’observar per a rebaixar l’edat de jubilació, que inclourà la realització prèvia 
d’estudis sobre sinistralitat en el sector, penositat, perillositat i toxicitat de les 
condicions del treball, la seva incidència en els processos d’incapacitat laboral 
dels treballadors i els requeriments físics exigits per al desenvolupament de 
l’activitat.  
 
És per això que es va aprovar el Reial Decret 1698/2011, de 18 de novembre, 
pel qual es regula el règim jurídic i el procediment general per a establir 
coeficients reductors i anticipar l’edat de jubilació en el sistema de la Seguretat 
Social que ha donat com a conseqüència l’aprovació del Reial Decret 1449/2018, 
de 14 de desembre, pel qual s’estableix el coeficient reductor de l’edat de 
jubilació a favor dels policies locals al servei de les entitats que integren 
l’Administració local. 
 
Atès que l’article 1 del RD 1449/2018 estableix que aquesta norma és d’aplicació 
als funcionaris de carrera, inclosos en el Règim General de la Seguretat Social, 
membres de la Policia Local de les entitats locals, en les seves diferents escales, 
categories o especialitats. 
 
Atès l’informe emès per la coordinadora Tècnica de Recursos Humans. 
  
S’acorda: 
 
PRIMER.- Declarar al Sr. ... en situació de jubilació, segons petició formulada per 
l’interessat, amb efectes del dia 16 d’abril de 2019, de conformitat amb la 
normativa vigent abans esmentada, i condicionada al reconeixement de la 
prestació per jubilació atorgada per la Seguretat Social. 
 
SEGON.- Donar compte d’aquesta Resolució a la Junta de Govern Local. 
 
 
19. Proposta d’aprovació dels objectius generals de l’organització, any 
2019. 
 
La Junta de Govern Local, en data 17 d’abril de 2009, va aprovar l’incentiu per 
rendiment. 
 



 
Vist  l’acord de Junta de Govern Local de 11 de maig de 2018 on es van aprovar 
38 objectius generals descrits a l’annex 1 que s’acompanya, per mesurar el grau 
d’assoliment dels compromisos de servei, dels projectes del Pla d’actuació 
Municipal i dels estàndards dels serveis interns. 
 
Vist que no hi ha cap factor que aconselli la modificació dels citats objectius i 
que, en conseqüència aquests mateixos són els que ha de considerar-se en 
l’avaluació dels resultats de l’organització en allò que afecta al sistema 
d’incentivació vigent. 
 
S’acorda: 
 
Primer.- Prorrogar els objectius generals per l’exercici 2019, descrits a l’annex 
1, que avaluaran els resultats globals de l’organització. 
 
Segon.- Informar el present acord a totes les persones amb responsabilitats 
directives perquè els donin a conèixer als seus col·laboradors/res, i publicar la 
relació d’aquests objectius al Portal dels empleats i empleades en “El Bloc de La 
Casa”. 
 
 
20. Proposta d’aprovació del padró de la taxa per l’ocupació de terrenys 
d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa, corresponent a l’any 
2019. 
 
Vist el padró de la Taxa per l’ocupació de terrenys d’us públic amb taules i cadires 
amb finalitat lucrativa confeccionat amb les dades que consten en els fitxers 
elaborats pels Serveis Administratius de conformitat amb el que disposa 
l'Ordenança Fiscal núm. 16. 
 
De conformitat amb el calendari fiscal aprovat i publicat, el període de pagament 
en voluntària és el següent: 
 
TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA TAULES I CADIRES - NO 
DOMICILIATS 15/05/2019 17/07/2019 
TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA TAULES I CADIRES - 1A 
FRACCIÓ - DOMICILIATS (ANUAL)   02/05/2019 
TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA TAULES I CADIRES - 1A 
FRACCIÓ - DOMICILIATS (TEMPORADA)   02/05/2019 
TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA TAULES I CADIRES - 2A 
FRACCIÓ - DOMICILIATS (ANUAL)   01/07/2019 
TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA TAULES I CADIRES - 2A 
FRACCIÓ - DOMICILIATS (TEMPORADA)   01/07/2019 
TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA TAULES I CADIRES - 3A 
FRACCIÓ - DOMICILIATS (ANUAL)   01/10/2019 

 
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. 



 
  
S’acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar el Padró per l’ocupació de terrenys d’us públic amb taules i 
cadires amb finalitat lucrativa de 2019, confeccionat d’acord el que disposa 
l'Ordenança fiscal núm. 16, d’acord amb el següent resum: 
 

Càrrec Exercici Concepte F Import N. Val 

1767301 2019 
Taxa ocupació V.P. Taules i cadires 
temporada 0 0 0 

1767300 2019 
Taxa ocupació V.P. Taules i cadires 
anual 0 346,00 1 

1767303 2019 
Taxa ocupació V.P. Taules i cadires 
temporada 1 fracció 1 4.851,00 12 

1767305 2019 
Taxa ocupació V.P. Taules i cadires 
temporada 2 fracció 2 4.851,00 12 

1767302 2019 
Taxa ocupació V.P. Taules i cadires 
anual 1 fracció 1 15.528,48 40 

1767304 2019 
Taxa ocupació V.P. Taules i cadires 
anual 2 fracció 2 15.528,48 40 

 
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 i publicat per aquest tribut,  
 

TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA TAULES I CADIRES - NO 
DOMICILIATS 15/05/2019 17/07/2019 
TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA TAULES I CADIRES - 1A 
FRACCIÓ - DOMICILIATS (ANUAL)   02/05/2019 
TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA TAULES I CADIRES - 1A 
FRACCIÓ - DOMICILIATS (TEMPORADA)   02/05/2019 
TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA TAULES I CADIRES - 2A 
FRACCIÓ - DOMICILIATS (ANUAL)   01/07/2019 
TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA TAULES I CADIRES - 2A 
FRACCIÓ - DOMICILIATS (TEMPORADA)   01/07/2019 
TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA TAULES I CADIRES - 3A 
FRACCIÓ - DOMICILIATS (ANUAL)   01/10/2019 

 
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. 
 
d) 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. 
 
 

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 
 
21. Proposta d’aprovació de l’expedient i dels plecs de condicions de la 
contractació, mitjançant procediment obert, del servei de suport 
professional per a les activitats municipals que requereixen mitjans 
audiovisuals (exp. 2019/3280/1408). 
 
L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat realitza al llarg de l’any un conjunt 
d’activitats en col·laboració del teixit associatiu de la ciutat. Per aquest motiu 
requereix contractar equips de so i de llum per poder cobrir les activitats que es 
realitzen a la via pública i a les dependències municipals. 
 
Des de fa anys, el servei de suport professional per a aquelles activitats 
municipals que requereixen mitjans audiovisuals s’ha dut a terme de manera 
externalitzada, donat que l’Ajuntament no disposa de recursos tècnics per a la 
gestió d’aquesta tipologia de servei, que implica un gran nombre d’efectius  tant 
de personal especialitzat com en equips de so i llum professional. 
 
La Directora de Cultura ha emès informe justificatiu de la necessitat de dotar 
aquest servei amb un contracte obert  d’un any de durada a partir del mes de 
juliol d’enguany amb  la possibilitat d’una pròrroga d’un any. En tan no es 
procedeixi a l’adjudicació final de l’esmentat contracte, el servei quedarà cobert  
en els propers mesos mitjançant l’adjudicació mitjançant procediment obert 
simplificat abreujat pel període abril/juny que es troba en procés de licitació. 
 
El pressupost base de licitació per al període 2019-2020 del present contracte 
és de 99.679,80€ (IVA inclòs). 
 
El procediment de licitació és el procediment obert ordinari. 
 
En base a la normativa de contractació pública i, especialment, la Llei 9/2017, de 
8 de novembre, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les 
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 



 
de febrer de 2014 (LCSP, en endavant), estem davant d’un contracte 
administratiu de serveis i subjecte a tramitació ordinària.  
 
Vist l'informe corresponent dels Serveis Jurídics i la fiscalització prèvia de la 
Intervenció municipal. 
  
S’acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar la despesa plurianual per a la contractació del servei de suport 
professional per a aquelles activitats municipals que requereixen mitjans 
audiovisuals en el període que va des de l’1 de juliol de 2019 fins al 30 de juny 
de 2020, susceptible d’una  pròrroga, per un import màxim de 82.380€ , més 
17.299,8€ en concepte d’IVA (21%), (total 99.679,8€), a càrrec de la partida 
pressupostària municipal en vigor nº 33 33400 22706, servei de so i llum de 
l’Ajuntament d’Esplugues, d’acord amb la distribució màxima de la despesa en 
les següents anualitats: 
 

Any 2019 ( juliol/desembre). 49.839,9€ (IVA inclòs) 
Any 2020 (gener/juny) 49.839’9€ (IVA inclòs) 

 
Els anteriors acords es sotmeten a la condició suspensiva de comptar amb la 
consignació pressupostària adequada i suficient, un cop aprovat el pressupost 
municipal per l’any 2020, amb caràcter definitiu. 
 
SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, i 
aprovar els plecs de condicions econòmic administratives i tècniques relatius al 
servei de suport professional per a aquelles activitats municipals que requereixen 
mitjans audiovisuals en el període que va dels de l’1 de juliol de 2019 al 30 de 
juny de 2020 per un import màxim de 82.380 € ,i 17.299,80 € en concepte d’IVA 
(21%). 
 
TERCER.- Convocar la licitació i ordenar la seva publicació en el perfil del 
contractant, als efectes de complir amb la tramitació establerta als articles 63, 
135 i següents de la LCSP. 
 
 
22. Proposta d’adjudicació del contracte, mitjançant procediment obert 
simplificat abreujat, del servei de suport professional a les activitats 
municipals audiovisuals (exp. 2019/1632/3085). 
 
La Junta de Govern Local del dia 22 de febrer de 2019 va aprovar l’expedient de 
contractació, mitjançant procediment obert simplificat abreujat, del servei de 
suport professional per a aquelles activitats municipals que requereixen mitjans 
audiovisuals en el període que va del mes d’abril a juny de al del servei de suport 
2019 per un import màxim de 27.745€, més 5.826,45€ en concepte d’IVA (21%) 
a càrrec de la partida pressupostària municipal en vigor nº 33 33400 22706, 
servei de so i llum de l’Ajuntament d’Esplugues. 
 



 
Transcorregut el termini de presentació d’ofertes, i d’acord amb el procediment 
utilitzat, s'han presentat dos proposicions, subscrites per: 
 
1.- JCSM 
2.- Media Músic Import, S.L 
 
Amb les següents ofertes: 
 

EMPRESA PREU 
SENSE IVA 

PREU AMB 
IVA 

IMPORT DE 
BAIXA 

PUNTS 
OFERTA TOTAL 

JCSM 23.305,80 € 28.200,02 € 5.371,43 € 100 100 
Media Music 
Import, S.L. 26.135,79 € 31.624,31 € 1.947,14 € 36,25 36,25 

 
Un cop examinada la documentació del sobre únic, es va constatar que l’oferta 
presentada per JCSM si bé era la més avantatjosa econòmicament, podia arribar 
a ser considerada desproporcionada o anormal d’acord amb el previst a l’article 
149.4.f de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic, i al 
plec de clàusules administratives particulars atès que es trobava per més d’un 
cinc per cent per sota del valor de la mitjana aritmètica de les propostes 
presentades. 
 
En data 19 de març de 2019 es va procedir a requerir al Sr. ... la justificació de 
la viabilitat de la seva oferta econòmica. 
 
En data 21 de març ... va presentar instància amb número de registre d’entrada 
2019-6888-E respecte de la justificació la viabilitat econòmica de la seva oferta. 
 
Una vegada analitzades les al·legacions, el tècnic competent del Departament 
de Cultura, valora favorablement la justificació de la baixa de l’oferta econòmica  
del Sr. ... 
 
En conseqüència, i vistos els antecedents, i l’informe jurídic, 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 al Sr. ..., el contracte 
relatiu al del servei de suport professional per a aquelles activitats municipals 
que requereixen mitjans audiovisuals en el període que va del mes d’abril a juny 
de 2019 per un import màxim de 23.305,80€, més 4.894,22€ en concepte d’IVA 
(21%) a càrrec de la partida pressupostària municipal en vigor nº 33 33400 
22706, total import 28.200,02€, servei de so i llum de l’Ajuntament d’Esplugues. 
 
Establir que la data d’inici del contracte serà el dia 10 d’abril de 2019 
 
SEGON.- Disposar, per l’any 2019, la següent despesa, a favor del Sr. ..., any 
2019 (abril-juny): per un import màxim de 23.305,80€, més 4.894,22€ en 
concepte d’IVA (21%) a càrrec de la partida pressupostària municipal en vigor nº 



 
33 33400 22706, total import 28.200,02€, servei de so i llum de l’Ajuntament 
d’Esplugues. 
 
TERCER.- Requerir al Sr. ..., a efectes de formalització del present contracte i 
de conformitat amb l’article 159.6 de la Llei 9/2017, per a què en el termini de 5 
dies hàbils a comptar des de la recepció de la notificació d’aquest acord presenti 
instància, adjuntant còpia de la notificació rebuda, en la qual manifesti que 
accepta expressament l’adjudicació del contracte relatiu al del servei de suport 
professional per a aquelles activitats municipals que requereixen mitjans 
audiovisuals en el període que va del mes d’abril a juny de 2019. 
 
QUART.- Notificar el present acord a les empreses interessades.  
 
CINQUÈ.- Publicar la present adjudicació al perfil del contractant municipal. 
 
 
23. Proposta d’adjudicació del contracte menor per a la realització de 
sessions de tallers d’Educació per al Desenvolupament a favor de 
ASSOCIACIÓ COMSOC – COMUNICACIÓ SOCIAL (exp. 2019/3417/1411).  
 
PRIMER.- Vista la Memòria relativa al contracte menor que seguidament es 
transcriu literalment: 
 
“Número d’expedient: 2019/3417/1411 
Assumpte: Contracte menor per a la realització d’un taller d’Educació pel 
Desenvolupament a les escoles, curs 2018/2019 
Tipus de contracte: Servei 
Procediment i forma d’adjudicació. Contracte menor 
 
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 
La competència per a la contractació correspon a la Junta de Govern Local 
(Decret d’Alcaldia 2018/2314 de 9 de juliol). 
 
JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE 
Des del Departament de Cooperació al Desenvolupament, s’ofereixen tallers 
d’Educació per al Desenvolupament sobre les següents temàtiques: cultura de 
pau, resolució de conflictes, drets humans, refugiats, immigració, diversitat,  
prevenció de la violència de gènere, comerç just, consum responsable, i finances 
ètiques i solidàries.  
 
Aquesta oferta, s’inclou dins el Programa d’Activitats Educatives Complementàries 
(PAEC) que fa l’Ajuntament als centres educatius. 
 
Són tallers adreçats a alumnes de primària, secundària i batxillerat de la ciutat 
que treballen els drets humans i l’educació en valors.  
 
D’acord amb les necessitats dels centres educatius, cal realitzar les sessions 
dels tallers d’Educació per al Desenvolupament dels drets humans. 
 



 
L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat ha de contractar el servei perquè no 
disposa dels recursos tècnics i humans per a la dinamització dels tallers. 
 
DESCRIPCIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE 
a) L’objecte del contracte és la impartició d’un taller de 9 sessions, de temàtica 
de sensibilització en educació en valors, sobre els drets humans.  
  
b) Es tracta d’un contracte de servei. 
 
c) Codi CPV: 80000000-4 Serveis d’ensenyament i formació 
 
d) Aquest contracte no comporta, en cap cas, exercici d’autoritat pública. 
 
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  Pressupost per contracte (€) Aplicació 
pressupostària 

4.050,00€ Exempt segons art. 
20.9 Llei 37/1992 

4.050,00€ 47.32700.22699 

 
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’estableix entre el moment de la seva adjudicació i fins 
el 30 de juny de 2019. 
 
LLOC DE LA PRESTACIÓ 
Les sessions es realitzaran en els següents centres educatius: 
 

ESCOLA 
GRAS SOLER 
ISABEL DE VILLENA 
INSTITUT LA MALLOLA 



 
 
TERMINI DE GARANTIA O JUSTIFICACIÓ DEL SEU NO ESTABLIMENT 
No en té per la naturalesa de la prestació.  
 
FORMA DE PAGAMENT DEL PREU 
Prèvia presentació de factura i una vegada realitzat el servei. 
 
RESPONSABLE DEL CONTRACTE 
Coordinadora de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania 
 
ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA PRESTACIÓ 
La prestació del servei consisteix en impartir un taller de 9 sessions sobre en 
educació en valors, en la temàtica de drets humans. 
 
També caldrà fer per part de l’empresa els contactes per planificar el calendari 
del taller amb els centres educatius, desplaçaments, muntatge i desmuntatge i 
materials necessaris per a la realització dels tallers. 
 
- Nombre i distribució de les sessions formatives: 
 
Les sessions es faran en els centres educatius, a les aules i/o es espais d’ús 
comú, sales d’actes, auditoris, etc., durant el curs 2018-2019, entre el 2n i el 3r 
trimestre del curs escolar.  
 
a) Les accions formatives consistiran en el següent:  
 
- 9 sessions d’1h 30’, o el que estipuli l’activitat concreta (màxim 2h per taller) i 
sempre d’acord amb el professorat responsable del grup. Totes les activitats es 
realitzaran dins l’horari lectiu del centre.  
 
b) Per a la realització de les sessions formatives serà necessari: 
 
- Monitors/monitores: persones necessàries per cobrir les sessions a les diferents 
escoles. 
  
- Nombre: mínim 1 monitor/monitora per sessió. 
 
- Requisits: Grau mig i/o diplomatura. Es valoraran màsters en educació per la 
pau, drets humans i justícia global. També en estudis de periodisme i en 
cooperació i/o mediació intercultural. Grau superior de l’àmbit social o educatiu. 
 
- Domini d’estratègies i tècniques per mantenir motivat l’alumnat.  
 
- Actualització permanent en les àrees o temàtiques específiques i format en 
noves tecnologies i metodologies. 
 
- Materials pedagògics: Els materials necessaris (dossiers, productes 
audiovisuals) per al treball de les diferents dinàmiques els facilitarà l’empresa 
adjudicatària. 



 
 
c) Lloc de realització de les sessions 
 

ESCOLA SESSIONS 
GRAS SOLER 4 
ISABEL DE VILLENA 2 
INSTITUT LA MALLOLA 3 

 
d) Avaluació de l’activitat 
 
- L’empresa adjudicatària realitzarà una avaluació final de l’activitat d’acord 
amb els diferents nivells d’avaluació quantitativa i qualitativa (satisfacció, 
contingut, adequació i impacte).  
- Caldrà que elabori un qüestionari d’avaluació. 
 
LA JUSTIFICACIÓ DE LA INSUFICIÈNCIA DE MITJANS PER A LA 
REALITZACIÓ DEL SERVEI I L’ÚS DEL CONTRACTE MENOR COM A EINA 
D’ADJUDICACIÓ. 
L’Ajuntament no disposa de recursos tècnics, materials ni humans per cobrir 
aquest tipus de servei, donat que té especificitats molt concretes i es necessiten 
persones i entitats formades i especialitzades en drets humans i educació en 
valors per a realitzar tallers als centres educatius de la ciutat.  
 
Aquests tipus de tallers els realitzen entitats sense ànim de lucre, ONG’s i/o 
fundacions especialitzades cada una d’elles en un dels àmbits tractats, 
promovent la igualtat de drets i deures de totes les persones sense cap tipus de 
discriminació. Són entitats arrelades al territori amb una llarga experiència de 
treball i professionalitat en els centres educatius de la nostra ciutat.  
 
L’ús del contracte menor en aquest àmbit de serveis està justificat des del punt 
de vista tècnic per les peculiaritats de les activitats; no seria viable una 
contractació agrupada atès que difícilment hi hauria una adjudicatària que 
pogués cobrir tots els objectius sense que hi hagués minva en els estàndards 
d’excel·lència assolits fins ara. 
 
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 ASSOCIACIÓ COMSOC – COMUNICACIÓ 
SOCIAL, que té acreditada la capacitat i l’habilitació professional adequades per 
tal d’executar el contracte.  
 
VALORACIÓ DE L’OFERTA PRESENTADA 
ASSOCIACIÓ COMSOC – COMUNICACIÓ SOCIAL ha formulat oferta que 
s’ajusta a les necessitats de l’Ajuntament i compleix els requeriments i condicions 
del servei objecte del contracte, i ofereix prestar-ho per un import de 4.050,00€ 
exempts d’IVA.  
 
PERSONA FÍSICA O JURÍDICA A LA QUE ES PROPOSA REALITZAR 
L’ADJUDICACIÓ 



 
Es proposa realitzar l’adjudicació a ASSOCIACIÓ COMSOC – COMUNICACIÓ SOCIAL 
amb NIF G-64971229 amb domicili al carrer Casp, 43 - 08010 BARCELONA c.e. 
info@comsoc.cat i página web: www.comsoc.cat 
 
COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS FISCALS I AMB LA SEGURETAT 
SOCIAL 
Consten a l’expedient els certificats acreditatius que la persona física o jurídica 
a favor de la qual es proposa l’adjudicació, es troba al corrent de pagament 
respecte les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.” 
 
SEGON.- Vist l’informe favorable emès pel secretari de la Corporació de 
conformitat amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic. 
 
Per la qual cosa i de conformitat amb el que s’estableix a la Disposició Addicional 
Segona de la Llei 9/2107, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014. 
  
S’acorda: 
 
1. Aprovar l’expedient de contractació i la MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL 
CONTRACTE MENOR incorporada a l’expedient, aprovant expressament la 
necessitat de procedir a aquesta contractació que té per objecte la impartició d’un 
taller d’Educació per al Desenvolupament, en educació de valors i sobre drets 
humans, en un total de 9 sessions. 
 
2. Declarar que s’ha procedit a la comprovació de la regla d’incompatibilitat de 
l’article 118.3 de la Llei 9/2017. 
 
3. Aprovar el pressupost del contracte per import total de 4.050,00 €, exempts 
d’IVA. 
 
4. Adjudicar el contracte a favor d’Associació Comsoc – Comunicació Social, 
amb NIF G-64971229, per import total de 4.050,00€, exempts d’IVA. 
 
5. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
import total de 4.050,00€, exempts d’IVA, a càrrec de la partida 47.32700.22699, 
del pressupost municipal de l’exercici 2019. 
 
6. El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura o factures 
corresponents degudament signades per l’adjudicatària i degudament 
conformades per la persona designada responsable del projecte. 
 
7. El contracte estarà vigent des de la seva adjudicació i fins al 30 de juny de 
2019. 
 



 
8. La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, serà la Coordinadora de l’Àmbit d’Acció Social i 
Ciutadania. 
 
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. 
 
 
24. Proposta d’adjudicació del contracte menor per a la realització de talles 
d’Educació per al Desenvolupament sobre comerç just i consum 
responsable a favor de la FUNDACIÓ AKWABA (exp. 2019/3439/1411). 
 
PRIMER.- Vista la Memòria relativa al contracte menor que seguidament es 
transcriu literalment: 
 
“Número d’expedient: 2019/3439/1411 
Assumpte: Contracte menor per a la realització de dos tallers d’Educació pel 
Desenvolupament a les escoles, curs 2018/2019 
Tipus de contracte: Servei 
Procediment i forma d’adjudicació. Contracte menor 
 
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 
La competència per a la contractació correspon a la Junta de Govern Local 
(Decret d’Alcaldia 2018/2314 de 9 de juliol). 
 
JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE 
Des del Departament de Cooperació al Desenvolupament, s’ofereixen tallers 
d’Educació per al Desenvolupament sobre les següents temàtiques: cultura de 
pau, resolució de conflictes, drets humans, refugiats, immigració, diversitat,  
prevenció de la violència de gènere, comerç just, consum responsable, i finances 
ètiques i solidàries.  
 
Aquesta oferta, s’inclou dins el Programa d’Activitats Educatives 
Complementàries (PAEC) que fa l’Ajuntament als centres educatius. 
Son tallers adreçats a alumnes de primària, secundària i batxillerat de la ciutat 
que treballen els drets humans i l’educació en valors.  
 
D’acord amb les necessitats dels centres educatius, cal realitzar les sessions 
dels tallers d’Educació per al Desenvolupament de comerç just, consum 
responsable. 
 
L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat ha de contractar el servei perquè no 
disposa dels recursos tècnics i humans per a la dinamització dels tallers. 
 
DESCRIPCIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE 



 
a) L’objecte del contracte serà per a la impartició de dos tallers, en un total de 20 
sessions, de sensibilització en educació en valors sobre comerç just i consum 
responsable. 
  
b) Es tracta d’un contracte de servei. 
 
c) Codi CPV: 80000000-4 Serveis d’ensenyament i formació 
 
d) Aquest contracte no comporta, en cap cas, exercici d’autoritat pública. 
 
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  Pressupost per contracte 
(€) 

Aplicació 
pressupostària 

3.178,40€ Exempt segons Art. 
20.1.8 Llei 37/1992 

3.178,40€ 47.32700.22699 

 
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’estableix entre el moment de la seva adjudicació i fins 
el 30 de juny de 2019. 
 
LLOC DE LA PRESTACIÓ 
Les sessions es realitzaran en els següents centres educatius: 

ESCOLA 
CAN VIDALET 
FOLCH I TORRES 
ISIDRE MARTÍ 
JOAN MARAGALL 
LOLA ANGLADA 
MATILDE ORDUÑA 
ESCOLA UTMAR 



 
ESCOLA NATZARET 

 
TERMINI DE GARANTIA O JUSTIFICACIÓ DEL SEU NO ESTABLIMENT 
No en té per la naturalesa de la prestació.  
 
FORMA DE PAGAMENT DEL PREU 
Prèvia presentació de factura i una vegada realitzat el servei. 
 
RESPONSABLE DEL CONTRACTE 
Coordinadora de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania. 
 
ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA PRESTACIÓ 
La prestació del servei consisteix en la impartició de dos tallers, en un total de 20 
sessions formatives, de sensibilització en educació en valors en la temàtica 
comerç just i consum responsable. 
 
També caldrà fer per part de l’empresa els contactes per planificar el calendari 
del taller amb els centres educatius, desplaçaments, muntatge i desmuntatge i 
materials necessaris per a la realització dels tallers. 
 
Nombre i distribució de les sessions formatives: 
 
Les sessions es faran en els centres educatius, a les aules i/o es espais d’ús 
comú, sales d’actes, auditoris, etc., durant el curs 2018-2019, entre el 2n i el 3r 
trimestre del curs escolar.  
 
a) Les sessions formatives consistiran en el següent:  
 
20 sessions d’1h 30’, o el que estipuli l’activitat concreta (màxim 2h per taller) i 
sempre d’acord amb el professorat responsable del grup. Totes les activitats es 
realitzaran dins l’horari lectiu del centre.  
 
b) Per a la realització de les sessions formatives serà necessari: 
 
Monitors/monitores: persones necessàries per cobrir les sessions a les diferents 
escoles. 
  
Nombre: mínim 1 monitor/monitora per sessió. 
 
Requisits: Grau mig i/o diplomatura. Es valoraran màsters en educació per la 
pau, drets humans i justícia global. També en estudis de periodisme i en 
cooperació i/o mediació intercultural. Grau superior de l’àmbit social o educatiu. 
 
Domini d’estratègies i tècniques per mantenir motivat l’alumnat.  
 
Actualització permanent en les àrees o temàtiques específiques i format en 
noves tecnologies i metodologies. 
 



 
Materials pedagògics: Els materials necessaris (dossiers, productes 
audiovisuals) per al treball de les diferents dinàmiques els facilitarà l’empresa 
adjudicatària. 
 
c) Lloc de realització de les sessions 
 

ESCOLA SESSIONS 
CAN VIDALET 2 
FOLCH I TORRES 2 
ISIDRE MARTÍ 2 
JOAN MARAGALL 4 
LOLA ANGLADA 1 
MATILDE ORDUÑA 1 
ESCOLA UTMAR 6 
ESCOLA NATZARET 2 

 
Avaluació de l’activitat: L’empresa adjudicatària realitzarà una avaluació final de 
l’activitat d’acord amb els diferents nivells d’avaluació quantitativa i qualitativa 
(satisfacció, contingut, adequació i impacte). Caldrà que elabori un qüestionari 
d’avaluació. 
 
LA JUSTIFICACIÓ DE LA INSUFICIÈNCIA DE MITJANS PER A LA 
REALITZACIÓ DEL SERVEI I L’ÚS DEL CONTRACTE MENOR COM A EINA 
D’ADJUDICACIÓ. 
L’Ajuntament no disposa de recursos tècnics, materials ni humans per cobrir 
aquest tipus de servei, donat que té especificitats molt concretes i es necessiten 
persones i entitats formades i especialitzades en drets humans i educació en 
valors, per a realitzar tallers als centres educatius de la ciutat.  
 
Aquests tipus de tallers, els realitzen entitats sense ànim de lucre, ONG’s i/o 
fundacions especialitzades cada una d’elles en un dels àmbits tractats, 
promovent la igualtat de drets i deures de totes les persones sense cap tipus de 
discriminació. Són entitats arrelades al territori amb una llarga experiència de 
treball i professionalitat en els centres educatius de la nostra ciutat.  
 
L’ús del contracte menor en aquest àmbit de serveis està justificat des del punt 
de vista tècnic per les peculiaritats de les activitats; no seria viable una 
contractació agrupada atès que difícilment hi hauria una adjudicatària que 
pogués cobrir tots els objectius sense que hi hagués minva en els estàndards 
d’excel·lència assolits fins ara. 
 
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 FUNDACIÓ AKWABA, que té acreditada la 
capacitat i l’habilitació professional adequades per tal d’executar el contracte.  
 
VALORACIÓ DE L’OFERTA PRESENTADA 
FUNDACIÓ AKWABA ha formulat oferta que s’ajusta a les necessitats de 
l’Ajuntament i compleix els requeriments i condicions del servei objecte del 
contracte, i ofereix prestar-ho per un import de 3.178,40€, exempts d’IVA.  



 
 
PERSONA FÍSICA O JURÍDICA A LA QUE ES PROPOSA REALITZAR 
L’ADJUDICACIÓ 
Es proposa realitzar l’adjudicació a Fundació Akwaba, amb NIF G-61060588 amb 
domicili al carrer Llobregat, 145 - 08904 L'Hospitalet de Llobregat. c.e. 
akwaba@fundacioakwaba.cat, pàgina web: www.fundacioakwaba.cat. i Telèfon  
93 440 76 96. 
 
COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS FISCALS I AMB LA SEGURETAT 
SOCIAL 
Consten a l’expedient els certificats acreditatius que la persona física o jurídica 
a favor de la qual es proposa l’adjudicació, es troba al corrent de pagament 
respecte les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.” 
 
SEGON.- Vist l’informe favorable emès pel secretari de la Corporació de 
conformitat amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic. 
 
Per la qual cosa i de conformitat amb el que s’estableix a la Disposició Addicional 
Segona de la Llei 9/2107, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014. 
  
S’acorda: 
 
1. Aprovar  l’expedient de contractació i la MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL 
CONTRACTE MENOR incorporada a l’expedient, aprovant expressament la 
necessitat de procedir a aquesta contractació que té per objecte la impartició de 
dos tallers de sensibilització en educació sobre valors, en matèria de comerç just 
i consum responsable. 
 
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 3.178,40 €, exempts 
d’IVA. 
 
4. Adjudicar el contracte a favor de Fundació Awaba, amb NIF G-61060588, per 
import total de 3.178,40€, exempts d’IVA. 
 
5. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
import total de 3.178,40€, exempts d’IVA, a càrrec de la partida 47.32700.22699, 
del pressupost municipal de l’exercici 2019. 
 
6. El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura o factures 
corresponents degudament signades per l’adjudicatària i degudament 
conformades per la persona designada responsable del projecte. 
 



 
7. El contracte estarà vigent des de la seva adjudicació i fins al 30 de juny de 
2019. 
 
8. La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, serà la Coordinadora de l’Àmbit d’Acció Social i 
Ciutadania. 
 
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. 
 
 
25. Proposta d’adjudicació del contracte menor per a la realització del 
servei de suport i coordinació logística de la 9a Cursa Solidària (exp. 
2019/3440/1411). 
 
PRIMER.- Vista la Memòria relativa al contracte menor que seguidament es 
transcriu literalment: 
 
“MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR 
Número d’expedient: 2019/3440/1411 
Assumpte: Contracte menor per a la contractació del Servei de suport i 
coordinació logística de la 9a. Cursa solidària “Ciutat d’Esplugues – Hospital de 
Sant Joan de Déu 2019” 
Tipus de contracte: Serveis 
Procediment i forma d’adjudicació: Contracte menor 
 
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 
L’òrgan competent de contractació és la Junta de Govern Local, de conformitat 
amb el d’Alcaldia núm. 2018/2314 de data 9 de juliol de 2018, en matèria de 
contractes menors. 
 
JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE 
L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat  organitza des de l’any 2010 l’activitat 
anomenada com a Cursa Solidària “Ciutat d’Esplugues” –Hospital de Sant Joan 
de Déu. Es tracta d’una activitat esportiva i solidària adreçada al conjunt de la 
ciutadania. 
 
Enguany està previst celebrar la 9a. edició de l’esmentat esdeveniment esportiu 
el diumenge 12 de maig de 2019 entre les 9:00 i les 14:00 h. Es preveu una 
participació màxima de 2.000 participants amb edats compreses entre els 7 i 
majors de 65 anys, així com 30 voluntaris/es.  
 
DESCRIPCIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE  
És objecte d’aquesta contractació el Servei de suport logístic i coordinació de la 
cursa que garanteixi el correcte funcionament i consisteix en un conjunt d’accions 
de muntatge i desmuntatge d’elements propis de l’esdeveniment (arcs de sortida 



 
arribada, trust-fons d’escenari, carpes, tanques ) així com speaker, 
dinamitzadora, cotxe direcció cursa, etc., i la coordinació d’aquestes.  
 
- Es tracta d’un contracte de serveis. 
- Codi CPV: 92622000-7 Servicios de organización de espectáculos deportivos. 
- La prestació d’aquest servei no comporta exercici d’autoritat pública 
 
L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat no disposa d’aquest servei i materials 
logístics per tal de prestar aquest servei, pel que és precís procedir a la seva 
contractació per satisfer la necessitat anteriorment descrita. 
 
JUSTIFICACIÓ QUE NO S’ESTÀ ALTERANT L’OBJECTE DEL CONTRACTE 
PER EVITAR L’APLICACIÓ DE LES REGLES GENERALS DE 
CONTRACTACIÓ. 
Les necessitats a cobrir amb aquest contracte són de caràcter puntual.  
 
Així mateix, i considerant que amb anterioritat  no ha estat necessària altra 
contractació amb objecte similar, i que per tant no cal fer el sumatori d’altres  
quanties que puguin sobrepassar  el límit establert pels contractes menors de  
subministrament, i que no hi ha unitat jurídica i econòmica en el sentit expressat 
per la Junta Consultiva de Contractació pública de l’Estat sobre l’Expedient 
41/2017 (sobre interpretació de l’art. 118.3 LCSP). 
 
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE, TIPUS d’IVA, IMPORT I APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 

Valor estimat IVA (21%) Pressupost per 
contracte 

Aplicació 
pressupostària 

Denominació 

 
5.605,40 € 

 
1.177,13 € 

 
6.782,53 € 

 
36 34100 22609 

Activitats 
esportives 
 

 
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) 
Segons ens consta, el contractista proposat no ha subscrit contractes menors 
dins l’any 2019 que superin els 15.000 euros més IVA, inclòs el contracte aquí 
proposat. 
 
VIGÈNCIA DEL CONTRACTE 
La vigència del contracte serà des de les 00:00 h del dia 11 de maig i fins el dia 
30 de juny de 2019  
 
LLOC DE LA PRESTACIÓ 
El lloc de la prestació del servei serà a Plaça Catalunya i els itineraris de les 
curses dins del terme municipal d’Esplugues de Llobregat.  
 
TERMINI DE GARANTIA O JUSTIFICACIÓ DEL SEU NO ESTABLIMENT 
Atesa la seva naturalesa no queda subjecte a termini de garantia. 



 
 
FORMA DE PAGAMENT DEL PREU 
Prèvia presentació de factura i una vegada realitzat el servei. 
 
RESPONSABLE DEL CONTRACTE 
Director del Servei d’Esports i Equipaments. 
 
ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA PRESTACIÓ 
Per realitzar aquest servei és necessari la realització de les següents accions 
logístiques: 
 
- Coordinació i Muntatge/desmuntatge dels elements que constitueixen la 
sortida/arribada de la Cursa: 
 
Conjunt de sortida/arribada (arc de sortida i arc d’arribada amb crono), i 
instal·lació de 2 lones a l’arc de sortida. 
Tanques baixes inclinades (150 uts) 
Speaker especialista  
Estructura Trust de 4m x 3m – fons escenari 
Muntatge i desmuntatge de la publicitat de les tanques 
Avituallament corredors/es (2.000 uts) i imperdibles dorsals (4.000 uts). 
Muntatge d’arcs de sortida patrocinadors. 
Canons de confetti – sortida ( 3 uts) 
Dinamització sortida-arribada-lliurament de premis. 
Carpes zona avituallament (15 uts) 
 
- Direcció de cursa: Verificació dels 3 circuits i 1 cotxe crono cursa. 
 
El muntatge dels elements de suport logístic han d’estar preparats abans de les 
8:00h del 12 de maig de 2019 i caldrà finalitzar el desmuntatge abans de les 
15:00 h del 12 de maig de 2019. 
 
L’speaker i la dinamitzadora de l’esdeveniment estaran disponibles a partir de 
les 9:00 h i fins les 14:00h del 12 de maig de 2019. 
 
LA JUSTIFICACIÓ DE LA INSUFICIÈNCIA DE MITJANS PER A LA 
REALITZACIÓ DEL SERVEI 
L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat no disposa dels recursos necessaris 
suficients per tal de prestar aquest servei, pel que és precís procedir a la seva 
contractació per a satisfer la necessitat anteriorment descrita. 
 
SOL.LICITUD DE L’OFERTA ENVIADA A EMPRESA O EMPRESES AMB 
APTITUD PER A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
Per dur a terme el servei s’ha fet una única sol·licitud d’oferta a l’empresa IMATGE DE 
L’ESPORT CAT, SL, domiciliada al C/ Emili Juncadella, 15-17, local 3, 08950 d’Esplugues 
de Llobregat. amb CIF/NIF B-66602376, per considerar que té la capacitació i l’habilitació 
professional adequades per a la realització de l’objecte contractual. (Telèfon 670489070, 
email direccio@imatgedelesport.cat). 
 



 
El pressupost presentat per l’empresa IMATGE DE L’ESPORT CAT, S.L, 
ascendeix a un màxim de 6.782,53€. 
 
VALORACIÓ DE L’OFERTA PRESENTADA 
L’oferta presentada per l’empresa IMATGE DE L’ESPORT CAT S.L. per un import  
de 5.605,40€, més IVA (21%) de 1.177,13€, que dona un total (IVA inclòs) de 
6.782,53€ relativa al Servei de suport i coordinació logística de la 9a. Cursa 
solidària “Ciutat d’Esplugues – Hospital de Sant Joan de Déu 2019” s’ajusta a les 
necessitats de l’Ajuntament i compleix els requeriments i condicions del servei 
objecte del contracte. 
 
PERSONA FÍSICA O JURÍDICA A LA QUE ES PROPOSA REALITZAR 
L’ADJUDICACIÓ 
Es proposa realitzar l’adjudicació a l’empresa IMATGE DE L’ESPORT CAT S.L., 
amb NIF B66602376, C/ Emili Juncadella, 15-17, local 3, 08950 Esplugues de 
Llobregat, amb Telèfon 670489070, email direccio@imatgedelesport.cat 
 
Adjudicar aquest el Servei de suport i coordinació logística de la 9a. Cursa 
solidària “Ciutat d’Esplugues – Hospital de Sant Joan de Déu 2019” per contracte 
menor, a l’empresa IMATGE DE L’ESPORT CAT S.L., amb NIF B66602376 que 
ascendeix a un màxim de 6.782,53€ a càrrec de la partida 36 34100 22609 
Activitats esportives del pressupost municipal 2019. 
 
Informar així mateix que segons informació facilitada per l’UAJ de l`Àmbit d’Acció 
Social i Ciutadania l’esmentada partida disposa de crèdit suficient per la despesa 
que comporta l’aprovació del present contracte de serveis. 
 
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 servei de 
suport logístic i de coordinació de la 9a Cursa Solidària. 
 



 
2. Declarar que s’ha procedit a la comprovació de la regla d’incompatibilitat de 
l’article 118.3 de la Llei 9/2017. 
 
3. Aprovar el pressupost del contracte per import de 5.605,40€, més 1.177,13€ 
en concepte d’IVA (21%) i import total de 6.782,53€ (IVA inclòs). 
 
4. Adjudicar el contracte a favor d’Imatge de l’Esport Cat, S.L., amb NIF 
B66602376, per import de 5.605,40€, més 1.177,13€ en concepte d’IVA (21%) i 
import total de 6.782,53€ (IVA inclòs). 
 
5. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
import de 5.605,40€, més 1.177,13€ en concepte d’IVA (21%) i import total de 
6.782,53€ (IVA inclòs), a càrrec de la partida 36 34100 22609, del pressupost 
municipal de l’exercici 2019. 
 
6. El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura o factures 
corresponents degudament signades per l’adjudicatària i degudament 
conformades per la persona designada responsable del projecte. 
 
7. El contracte estarà vigent des de l’11 de maig fins al 30 de juny de 2019. 
 
8. La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, serà el Director del Servei d’Esports i Equipaments. 
 
9. Notificar la present resolució a la persona adjudicatària. 
 
10. Ordenar la publicació del contracte menor en la forma prevista a l'article 63.4 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
 
26. Proposta d’aprovació del conveni de cessió d’ús de l’espai 1-2 de 
l’equipament “Espai Jove Remoli” a favor del Club de Rol i Estratègia Els 
Immortals, 2019-2020 (exp. 2019/3595/1374). 
 
L’Ajuntament és titular, en propietat de la finca situada a la Rambla Verge de la 
Mercè, número 1, d’Esplugues de Llobregat, on a la seva primera planta es troba 
l’equipament municipal Espai Jove Remolí. 
 
La Junta de Govern Local en sessió ordinària va aprovar a l’any 2016  el conveni 
regulador de la cessió d’ús de l’espai 1-2 de l’equipament municipal Espai Jove 
Remolí amb l’entitat Club de Rol i Estratègia Els Immortals per dos anys. Aquest 
últim conveni ha tingut una vigència fins a data 31 de desembre de 2018 i va 
substituir al primer conveni de cessió signat amb l’associació pel període 2013-
2015. 
 
L’Entitat Club de Rol i Jocs d’Estratègia Els Immortals ha sol·licitat mitjançant 
instància registrada amb número d’entrada 2019-6293, la voluntat de seguir 
gaudint de l’espai amb les mateixes condicions, fent  l’ús regular d’una sala de 
l’Espai Jove Remolí per poder desenvolupar els projectes de la mateixa. 



 
 
L’horari d’us de la sala serà els divendres de 19:00 a 23:00 hores. 
 
La cessió comporta l’assignació d’un codi personalitzat d’alarma de l’Espai Jove 
Remolí a l’Entitat. Aquest codi serà facilitat a l’entitat en el moment de signatura 
del conveni. 
 
La regidoria de Joventut té interès en continuar la col·laboració amb entitats 
juvenils sense afany de lucre i amb incidència social i educativa. 
  
En concret, té interès en  continuar amb la cessió de  l’ús de l’espai 1-2 de 
l’equipament municipal “Espai Jove Remolí” a l’entitat Club de Rol i Estratègia 
Els Immortals, per al desenvolupament de la seva activitat. 
 
Vist que l’informe del tècnic de Joventut que ratifica la implicació de l’entitat en el 
moviment associatiu del municipi i el  bon ús fet de les instal·lacions cedides 
durant la vigència de l’anterior conveni. 
 
Vist que l’Entitat mostra la seva voluntat de millorar i aprofundir en el seu treball, 
amb el desenvolupament dels projectes aportant un benefici social i cultural a la 
ciutat. 
 
Vist que l’Entitat des de la seva creació s’ha implicat en el moviment associatiu 
del municipi i ha col·laborat amb els diferents departaments de l’Àrea d’Atenció 
a les Persones. 
  
S’acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar  el conveni de cessió d’ús de l’espai 1-2 de l’equipament 
municipal “Espai Jove Remolí” ubicat a la finca propietat municipal de  la Rambla 
Verge de la Mercè, número 1, d’Esplugues de Llobregat, primera planta a l’Entitat 
Club de Rol i Estratègia Els Immortals,  i autoritzar la seva signatura.  
 
SEGON.- La vigència del conveni es perllongarà des de  la data de la seva 
signatura fins el 31 de desembre de 2020, amb possibilitat de pròrroga per un 
any. 
 
 
27. Proposta d’acceptació de l’aportació de la subvenció de la DIBA, en 
matèria de Fons de supervisió d’equips de serveis socials bàsics 
municipals, dins el catàleg de serveis de l’any 2019 (exp. 2019/3597/2240). 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 20 de desembre 
de 2018, va aprovar , en el marc del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019” i el seu règim regulador. Un dels recursos econòmics  que 
ofereix la Diputació és el fons de supervisió d’equips de Serveis Socials Bàsics 
de municipis de més de 20.000 habitants, consistents en una dotació econòmica, 
que s’atorgaran per concessió directa amb concurrència i no requereixen de 
sol·licitud. 



 
 
El fons de prestació “Supervisió d’Equips de Serveis Socials Bàsics de municipis 
de més de 20.000 habitants, consistent en una dotació econòmica que ha d’estar 
destinada a la contractació del servei de supervisió dels equips bàsics  socials 
establert en l’article 45 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials. Els 
seus destinataris són els ajuntament de la demarcació de Barcelona majors de 
20.000 habitants. 
 
En informe emès per la Diputació de Barcelona, en data 12 de febrer de 2019 
deixar constància del sistema de quantificació de la participació de cada ens en 
els recursos dels fons. Aquest sistema és el següent: 
 
El fons parteix de criteris de gestió, tenint en compte el nombre de professionals 
que conformen les àrees bàsiques de serveis socials (treballadors/es i 
educadors/es socials) i partint de les dades recollides al 2017 del contracte 
programa 2016_2019 per la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el 
Departament de Treball, afers socials i Famílies i els Ajuntaments de 20.000 
habitants. 
 
En data 19 de març d’enguany, s’ha registrat la notificació del text la Junta de 
Govern de la Diputació de Barcelona de 20 de desembre 3.831euros, en 
concepte de fons de prestació de “Supervisió d’equips de Serveis Socials Bàsics 
de municipis de més de 20.000 habitants. El període d’execució està comprès 
entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2019. 
 
S’ha emès informe amb el vist i plau de la Directora d’Acció social respecte de 
l’acceptació de la subvenció 
 
L’acceptació d’aquesta concessió haurà de ser comunicada per mitjans 
telemàtics a la seu electrònica de tràmits de la Diputació de Barcelona abans del 
15 d’abril de 2019. 
 
D’acord amb l’exposat, 
  
S’acorda: 
 
ÚNIC.- L’acceptació de la totalitat de l’aportació atorgada per la Diputació de 
Barcelona – Àrea d’Atenció a les Persones (Servei d’Acció Social), per un import 
de 3.831euros (codi XGL 19/Y/265650), en concepte de fons de prestació per al 
“supervisió d’equips de Serveis Socials Bàsics de municipis de més de 20.000 
habitants”,  en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2019 del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019”; i dels termes de la seva execució que es destinarà 
a la contractació  del servei de supervisió. 
 
 
28. Proposta d'aprovació d'ajuts econòmics puntuals en concepte 
d'emergències socials (exp. 2019/3526/2883). 
 



 
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 7 sol·licituds de 10 ajuts presentades pels tècnics referents dels 
Serveis Socials Bàsics municipals, amb el vistiplau de la directora d’Acció Social. 
 
Vist el Reglament d'obres, activitats i serveis aprovat mitjançant Decret 179/1995 
de la Generalitat de Catalunya, en la part que regula l'activitat subvencionadora 
de l'Administració. 
  
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g. del Decret 
d’alcaldia núm. 1466, de 18 de juny de 2015, per a la concessió de subvencions 
amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte. 
  
S’acorda: 
 
PRIMER.- Atorgar un total de 10 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  

10/1214 LS, BK SUBMINISTRAMENTS 
AIGÜES DE BARCELONA, 
EMG.CIA, SA CAN VIDALET 359,41 € 

16/153 CB, E SUBMINISTRAMENTS 
AIGÜES DE BARCELONA, 
EMG.CIA, SA LA PLANA 33,08 € 

16/153 CB, E SUBMINISTRAMENTS 
AIGÜES DE BARCELONA, 
EMG.CIA, SA LA PLANA 30,20 € 

16/153 CB, E SUBMINISTRAMENTS 
AIGÜES DE BARCELONA, 
EMG.CIA, SA LA PLANA 69,44 € 

16/153 CB, E SUBMINISTRAMENTS 
AIGÜES DE BARCELONA, 
EMG.CIA, SA LA PLANA 25,75 € 

12/273 AM, MJ SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U LA PLANA 141,82 € 
14/201 TV, A SUBMINISTRAMENTS 

GAS NATURAL SERVICIOS 
SDG, S.A. EL GALL 58,84 € 

17/308 DF, KE  DESPESES ESCOLARS ESCOLA MATILDE ORDUÑA EL CENTRE 490,00 € 
11/703 ZC, M DESPESES ESCOLARS ESCOLA JOAN MARAGALL CAN VIDALET 280,00 € 

12/1101 AC, NB DESPESES ESCOLARS ESCOLA ISIDRE MARTI EL CENTRE 227,00 € 
 
SEGON.- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions corresponents a una 
despesa total de 1.715,54€, 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  

10/1214 LS, BK AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA 359,41 € 
16/153 CB, E AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA 33,08 € 
16/153 CB, E AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA 30,20 € 
16/153 CB, E AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA 69,44 € 
16/153 CB, E AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA 25,75 € 
12/273 AM, MJ ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U 141,82 € 
14/201 TV, A GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 58,84 € 
17/308 DF, KE  ESCOLA MATILDE ORDUÑA 490,00 € 
11/703 ZC, M ESCOLA JOAN MARAGALL 280,00 € 

12/1101 AC, NB ESCOLA ISIDRE MARTI 227,00 € 
 
TERCER.- Les quantitats reconegudes en la present proposta, per valor total de 
1.715,54euros, seran pagades de forma individualitzada, als creditors següents: 
 

EXP.SIAS CREDITOR NIF_CREDITOR DADES BANCÀRIES IMPORT 
10/1214 

AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, 
SA A66098435 ES6121008740560200268061 359,41 € 

16/153 
AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, 
SA A66098435 ES6121008740560200268061 33,08 € 

16/153 
AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, 
SA A66098435 ES6121008740560200268061 30,20 € 

16/153 
AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, 
SA A66098435 ES6121008740560200268061 69,44 € 

16/153 
AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, 
SA A66098435 ES6121008740560200268061 25,75 € 

12/273 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U B82846825 ES6401980601642010445829 141,82 € 
14/201 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. A08431090 ES4321000900910211395503 58,84 € 
17/308 ESCOLA MATILDE ORDUÑA Q5855033F ES1021000322030200272563 490,00 € 
11/703 ESCOLA JOAN MARAGALL Q5855043E ES8521000459850200081186 280,00 € 

12/1101 ESCOLA ISIDRE MARTI Q5855027H ES6821000148510200671299 227,00 € 
 
QUART.- Proposar el pagament corresponent a les quantitats econòmiques 
aprovades en la present resolució. 
 
 
29. Proposta de justificació d’una subvenció atorgada en 2017 a la 
FUNDACIÓ PAU I SOLIDARITAT pel projecte de Cooperació al 
Desenvolupament (exp. 2019/966/2243). 
 
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 14 de juliol de 2017, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
FUNDACIÓ PAU I SOLIDARITAT una subvenció de 9.000,00 euros pel 
desenvolupament de l’activitat “Promoció d’un model de desenvolupament 
econòmic basat en la justícia social a Guatemala”, any 2017. 
 
Vist que en data 20 de desembre de 2018 l’entitat  presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i 
que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General reguladora 
de la concessió de subvencions i a les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic administrativa de 
l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Servei de Cooperació. 
  
S’acorda: 
 
Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat FUNDACIÓ PAU 
I SOLIDARITAT, amb NIF G61538187, per valor de 9.000,00 euros, en relació a 
la subvenció de 9.000,00 euros atorgada pel desenvolupament de l’activitat 
“Promoció d’un model de desenvolupament econòmic basat en la justícia social 
a Guatemala”, any 2017. 
 
 
30. Proposta de justificació d’una subvenció atorgada en 2018 a la 
FUNDACIÓ UTOPIA per a les activitats de conveni (exp. 2018/111/2244). 
 
L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’any 2018 defineixen, 
entre d’altres, els requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, 
per aquest Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en 
qualsevol dels àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació 
de justificar l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma d’acreditar 
la realització de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la subvenció, com al 
procediment intern a seguir per valorar i aprovar aquesta justificació. 
 
En data  18 de maig de 2018 la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
FUNDACIÓ UTOPIA JOAN N. GARCIA NIETO. ESTUDIS SOCIALS DEL BAIX 
LLOBREGAT una subvenció de 2.015,00 euros pel desenvolupament de la 
Programació anual 2018. 
 
Vist que en data 1 de març de 2019 l’entitat presenta comptes justificatius relatius 
a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i que 
aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General reguladora de 
la concessió de subvencions i a les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic administrativa de 
l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Servei de Cultura. 
  
S’acorda: 
 
Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat FUNDACIÓ 
UTOPIA JOAN N. GARCIA NIETO. ESTUDIS SOCIALS DEL BAIX LLOBREGAT, 



 
amb NIF G59382606, per valor de 2.207,10  euros, en relació a la subvenció de 
2.015.00 euros atorgada pel desenvolupament de la Programació anual 2018. 
 
 
31. Proposta de justificació d’una subvenció atorgada en 2018 al CLUB 
FUTBOL ASSOCIACIÓ ESPLUGUENC per les activitats de conveni (exp. 
2018/21/2244). 
 
L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’any 2018 defineixen, 
entre d’altres, els requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, 
per aquest Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en 
qualsevol dels àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació 
de justificar l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma d’acreditar 
la realització de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la subvenció, com al 
procediment intern a seguir per valorar i aprovar aquesta justificació. 
 
En data 28 de setembre de 2018, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
CLUB FUTBOL ASSOCIACIÓ ESPLUGUENC una subvenció de 7.000,00 euros 
pel desenvolupament de la Programació anual 2018. 
 
Vist que en data 14 de febrer de 2019 l’entitat  presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i 
que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General reguladora 
de la concessió de subvencions i a les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic administrativa de 
l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Servei d’Esports. 
  
S’acorda: 
 
Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat CLUB FUTBOL 
ASSOCIACIÓ ESPLUGUENC, amb NIF G61396065, per valor de  23.738,35 
euros, en relació a la subvenció de 7.000,00€ atorgada pel desenvolupament de 
la Programació anual 2018. 
 
 
32. Proposta d’aprovació de l’aportació 2019 a CLUB FUTBOL ASSOCIACIÓ 
ESPLUGUENC, en execució de conveni en vigor (exp. 2019/1850/2244). 
 
La Junta de Govern Local va acordar l’aprovació del conveni de col·laboració 
amb l’entitat CLUB DE FUTBOL ASSOCIACIÓ ESPLUGUENC, amb una 
vigència prevista pel període 2016-2019.  
 
En data 14 de febrer de 2019 l’entitat ha sol·licitat la subvenció corresponent a 
l’any 2019, acompanyada del programa i pressupost de les activitats a realitzar. 
 
D’acord amb el que estableix el text del conveni de col·laboració, pel que afecta 
a l’any 2019, 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 36.34100.48014, amb una dotació 
pressupostària de 7.000,00 euros. 
 
Vist que l’entitat ha presentat els comptes justificatius de les subvencions 
corresponents a l’any 2018 i que aquests han estat aprovats per la Junta de 
Govern Local de data 29 de març de 2019. 
 
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 CLUB DE FUTBOL 
ASSOCIACIÓ ESPLUGUENC, amb CIF G61396065, i ATORGAR una 
subvenció de 7.000,00 euros, pel desenvolupament de les activitats recollides al 
conveni. 
 
Segon.- AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER una obligació d’import  
7.000,00 euros, a favor de l’entitat CLUB DE FUTBOL ASSOCIACIÓ 
ESPLUGUENC, amb CIF G61396065, a càrrec de la partida 36.34100.48014 del 
pressupost ordinari vigent, en concepte d’aportació econòmica corresponent a 
l’any 2019. 
 
Tercer.- PROPOSAR el pagament corresponent a la despesa aprovada, a favor 
de l’entitat CLUB DE FUTBOL ASSOCIACIÓ ESPLUGUENC, amb CIF 
G61396065, per import total de 7.000,00 euros. 
 
Quart.- ESTABLIR que la subvenció s’ha d’entendre acceptada per l’entitat 
destinatària i comportarà la conformitat amb tots els termes de la concessió i les 
condicions de la seva execució si en el termini de 15 dies hàbils no manifesta 
renúncia expressa. 
 
Cinquè.- COMUNICAR la concessió d’aquest ajut a la Base de Datos Nacional 
de Subvenciones, com a sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 
Sisè.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat CLUB DE FUTBOL 
ASSOCIACIÓ ESPLUGUENC. 



 
 
Setè.- NOTIFICAR aquesta resolució als Serveis Econòmics i al Servei 
d’Esports. 
 
 
33. Proposta de rectificació parcial d’un acord de resolució de beques 
d’educació en el lleure, curs 2018-2019 (exp. 2019/3731/2779). 
 
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 en el lleure, per a persones empadronades a Esplugues. 
 
Mitjançant acord de Junta de Govern Local de data 29 de març de 2019, es va 
aprovar, entre d’altres, l’estimació de 17 sol·licituds d’ajuts econòmics en 
concepte d’educació en el lleure, curs 2018-2019. 
 
Posteriorment, s’ha detectat una duplicitat d’atorgament d’uns ajuts econòmics  
a tres menors que assisteixen a l’entitat de lleure Grup Esplai Espurnes i que ja 
es van resoldre positivament a un expedient anterior. 
 
Vist l’informe emès per la Unitat Jurídic - Administrativa de l’Àmbit d’Acció Social 
i Ciutadania. 
 
Atès el que disposa l’article 109.2 de la Llei 39/2015 de 1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, que preveu 
que les administracions públiques podran rectificar en qualsevol moment, d’ofici 
o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents 
en els seus actes. 
 
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. 
 
S’acorda: 
 
PRIMER.- Rectificar parcialment el punt primer de l’acord núm. 31, aprovat per 
la Junta de Govern Local de data 29 de març de 2019, pel qual es van estimar 
17 sol·licituds d’ajuts econòmics per a la integració de menors en concepte 
d’educació en el lleure, curs 2018-2019, on diu “Estimar un total de 17 sol·licituds 
d’ajuts econòmics per a la integració dels següents menors en concepte de 
beques d’educació en el lleure, pel curs 2018-2019, amb els percentatges de 
bonificació valorats per cada cas i efectes d’aplicació que s’indiquen: 
 

ALUMNE/A          
Primer Cognom Segon Cognom Nom Cost Activitat % Beca Efectes 
A M J 756,50 € 90% tot el curs 
C Z C 489,50 € 40% tot el curs 
C C C 591,25 € 90% tot el curs 
C C Z 183,25 € 100% tot el curs 
D M M 777,00 € 90% tot el curs 



 
E  T 547,00 € 10% tot el curs 
H P X 378,00 € 90% tot el curs 
I F J 258,25 € 90% tot el curs 
K P C 252,00 € 100% tot el curs 
M L G 152,00 € 65% feb - jun 
M B L 250,00 € 90% tot el curs 
M J B 576,00 € 90% tot el curs 
M H D 467,50 € 90% tot el curs 
S B H 190,00 € 90% tot el curs 
S M J 739,25 € 90% tot el curs 
V M A 252,00 € 90% tot el curs 
V P M 333,00 € 90% tot el curs 

(...)”, ha de dir: 
 
“Estimar un total de 14 sol·licituds d’ajuts econòmics per a la integració dels 
següents menors en concepte de beques d’educació en el lleure, pel curs 2018-
2019, amb els percentatges de bonificació valorats per cada cas i efectes 
d’aplicació que s’indiquen: 
 

ALUMNE/A          
Primer Cognom Segon Cognom Nom Cost Activitat % Beca Efectes 
C Z C 489,50 € 40% tot el curs 
C C C 591,25 € 90% tot el curs 
C C Z 183,25 € 100% tot el curs 
D M M 777,00 € 90% tot el curs 
E  T 547,00 € 10% tot el curs 
H P X 378,00 € 90% tot el curs 
I F J 258,25 € 90% tot el curs 
K P C 252,00 € 100% tot el curs 
M L G 152,00 € 65% feb - jun 
M J B 576,00 € 90% tot el curs 
M H D 467,50 € 90% tot el curs 
S M J 739,25 € 90% tot el curs 
V M A 252,00 € 90% tot el curs 
V P M 333,00 € 90% tot el curs 

 
SEGON.- Rectificar parcialment el punt tercer de l’acord núm. 31, aprovat per la 
Junta de Govern Local de data 29 de març de 2019, on diu “Autoritzar i disposar 
una despesa total màxima de 5.796,45 euros, a càrrec de la partida 
pressupostària 68.23100.48018 del pressupost vigent, en concepte de beques 
d’educació en el lleure, a favor dels tutors legals que es relacionen, amb els 
imports resultants que així mateix s’indiquen: 
 
ASSOCIACIÓ CLUB ESPLAI PUBILLA CASES (G58300237) 

TUTOR/A LEGAL    
Primer Cognom Segon Cognom Nom Cost 

Ajuntament 
C Z O 195,80 € 
C S J 532,13 € 
C S J 183,25 € 
F Y I 232,44 € 
H O M 420,75 € 
L C J 98,80 € 



 
M S K 699,30 € 
M F C 665,33 € 
M R J 518,40 € 
M B A 54,70 € 
P F A 340,20 € 
P P S 252,00 € 
P V A 226,80 € 
P V A 299,70 € 

 
ESPLAI ESPURNES (G58433418) 

TUTOR/A LEGAL    
Primer Cognom Segon Cognom Nom Cost 

Ajuntament 
A D M 680,85 € 
B C M 171,00 € 
B C M 225,00 € 

(...)”, ha de dir: “Autoritzar i disposar una despesa total màxima de 4.719,60 
euros, a càrrec de la partida pressupostària 68.23100.48018 del pressupost 
vigent, en concepte de beques d’educació en el lleure, a favor dels tutors legals 
que es relacionen, amb els imports resultants que així mateix s’indiquen: 
 
ASSOCIACIÓ CLUB ESPLAI PUBILLA CASES (G58300237) 

TUTOR/A LEGAL    
Primer Cognom Segon Cognom Nom Cost 

Ajuntament 
C Z O 195,80 € 
C S J 532,13 € 
C S J 183,25 € 
F Y I 232,44 € 
H O M 420,75 € 
L C J 98,80 € 
M S K 699,30 € 
M F C 665,33 € 
M R J 518,40 € 
M B A 54,70 € 
P F A 340,20 € 
P P S 252,00 € 
P V A 226,80 € 
P V A 299,70 € 

 
TERCER.- Rectificar parcialment el punt quart de l’acord núm. 31, aprovat per la 
Junta de Govern Local de data 29 de març de 2019, on diu “Les quantitats 
compromeses en la present proposta, per valor de 5.796,45 euros, previ el 
reconeixement de les obligacions, seran pagades proporcionalment en tres 
terminis durant els mesos d’abril i juliol de 2019, a les entitats següents: 
 

ENTITATS N.I.F. Tram 1 Tram 2 Tram 3 TOTAL 
ASS. CLUB ESPLAI 
PUBILLA CASES G58300237 1.505,37€ 1.597,26€ 1.616,97€ 4.719,60€ 



 
ESPLAI ESPURNES G58433418 358,95€ 358,95€ 358,95€ 1.076,85€ 

 (...)”, ha de dir: “Les quantitats compromeses en la present proposta, per valor 
de 4.719,60 euros, previ el reconeixement de les obligacions, seran pagades 
proporcionalment en tres terminis durant els mesos d’abril i juliol de 2019, a les 
entitats següents: 
 

ENTITATS N.I.F. Tram 1 Tram 2 Tram 3 TOTAL 
ASS. CLUB ESPLAI 
PUBILLA CASES G58300237 1.505,37€ 1.597,26€ 1.616,97€ 4.719,60€ 

 
QUART.- Rectificar parcialment el punt cinquè de l’acord núm. 31, aprovat per la 
Junta de Govern Local de data 29 de març de 2019, on diu “Reconèixer les 
obligacions i proposar el pagament de 1.864,32 euros, corresponents al primer 
trimestre del curs 2018-2019, en concepte de beques d’educació en el lleure.”, 
ha de dir: “Reconèixer les obligacions i proposar el pagament de 1.505,37 euros, 
corresponents al primer trimestre del curs 2018-2019, en concepte de beques 
d’educació en el lleure. 
 
CINQUÈ.- Rectificar parcialment el punt sisè de l’acord núm. 31, aprovat per la 
Junta de Govern Local de data 29 de març de 2019, on diu “Reconèixer les 
obligacions i proposar el pagament de 1.956,21 euros, corresponents al segon 
trimestre del curs 2018-2019, en concepte de beques d’educació en el lleure.”, 
ha de dir: “Reconèixer les obligacions i proposar el pagament de 1.597,26 euros, 
corresponents al segon trimestre del curs 2018-2019, en concepte de beques 
d’educació en el lleure. 
 
 
34. Proposta de resolució de sol·licituds d’ajuts econòmics, dins l’àmbit 
d’Acció Social, en concepte de beques de menjador escolar, curs 2018-
2019 (exp. 2018/3314/2779). 
 
L’Ajuntament d’Esplugues, amb la finalitat de garantir les necessitats bàsiques 
en l’àmbit de la infància i adolescència, atorga uns ajuts econòmics 
complementaris en concepte de beques de menjador escolar per als menors 
empadronats a Esplugues i escolaritzats en centres públics d’Esplugues o de 
poblacions veïnes o assistides a la Fundació Privada Asproseat Proa Esplugues. 
 
La Junta de Govern Local va aprovar el document “Barems i criteris per a 
l’atorgament d'ajuts econòmics d’Esplugues de Llobregat”, curs 2018-2019 i la 
seva posterior modificació, en sessions ordinàries de dates 29 de juny i 21 de 
desembre de 2018 respectivament i va acordar la convocatòria de presentació 
de sol·licituds per aquests tipus d’ajuts. 
 
Ateses les 71 sol·licituds d’ajuts econòmics presentades i vist l’informe emès per 
la UJA de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania, on fa constar que  s’ha realitzat la 
valoració administrativa corresponent a aquests tipus d’ajuts econòmics, en 
compliment dels barems i criteris per a l’atorgament d’ajuts econòmics de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, curs 2018-2019. 



 
 
Vist que excepcionalment, per aquelles famílies amb una situació 
socioeconòmica de vulnerabilitat, i prèvia valoració dels serveis socials bàsics 
municipals es podrà subvencionar la part que es consideri necessària, que en 
alguns casos arribar al 100% del cost total del servei. 
 
S’acorda: 
 
Primer.- ESTIMAR un total de 52 sol·licituds d’ajuts econòmics per a la integració 
dels següents menors en concepte de beques de menjador escolar, pel curs 
2018-2019, amb els percentatges de bonificació valorats per cada cas i efectes 
d’aplicació que s’indiquen: 
 

ALUMNE/A          

Primer Cognom Segon Cognom Nom 
Cost 

Activitat % Beca 
Efectes 

A E N 1.091,20 € 90% tot el curs 
A E N 1.091,20 € 90% tot el curs 
A  A 1.091,20 € 40% tot el curs 
B F F 1.091,20 € 40% tot el curs 
B  F 1.091,20 € 100% tot el curs 
B B I 1.091,20 € 100% tot el curs 
B  Y 1.091,20 € 40% tot el curs 
B  N 1.091,20 € 100% tot el curs 
B  N 1.091,20 € 100% tot el curs 
B  S 1.091,20 € 40% tot el curs 
C J J 1.091,20 € 40% tot el curs 
C J M 1.091,20 € 40% tot el curs 
C L J 1.091,20 € 90% tot el curs 
C L L 1.091,20 € 90% tot el curs 
C M A 1.091,20 € 40% tot el curs 
C P A 1.091,20 € 40% tot el curs 
C V A 1.091,20 € 40% tot el curs 
C V A 1.091,20 € 40% tot el curs 
D M M 1.091,20 € 90% tot el curs 
E E M 1.091,20 € 100% tot el curs 
G J R 1.091,20 € 100% tot el curs 
G S A 1.091,20 € 90% tot el curs 
G S K 1.091,20 € 90% tot el curs 
G B K 436,49 € 100% març.-juny 
G O J 545,60 € 90% feb.-Juny 
H Z S 1.091,20 € 40% tot el curs 
H Z Y 1.091,20 € 40% tot el curs 
H P X 1.091,20 € 40% tot el curs 
H R Z 1.091,20 € 40% tot el curs 
H S M 1.091,20 € 40% tot el curs 
K  G 1.091,20 € 100% tot el curs 
L B M 1.091,20 € 40% tot el curs 
L B S 1.091,20 € 40% tot el curs 
M V M 545,60 € 40% feb.-juny 
M J B 1.091,20 € 40% tot el curs 
P G K 1.091,20 € 40% tot el curs 
P N L 1.091,20 € 40% tot el curs 
P N S 1.091,20 € 40% tot el curs 
P O A 1.091,20 € 20% tot el curs 



 
R M E 436,48 € 50% març.-Juny 
R M K 436,48 € 50% març.-Juny 
R R G 1.091,20 € 40% tot el curs 
R M D 972,07 € 50% tot el curs 
S P I 1.091,20 € 40% tot el curs 
S C D 972,07 € 90% tot el curs 
S  I 1.091,20 € 40% tot el curs 
S A A 1.091,20 € 90% tot el curs 
T  R 1.091,20 € 40% tot el curs 
Y M L 1.091,20 € 50% feb.-jun.  
Z A NA 1.091,20 € 20% tot el curs 
Z A I 1.091,20€ 20% tot el curs 
Z A L 1.091,20 € 20% tot el curs 

 
Segon.- DESESTIMAR un total de 18 sol·licituds d’ajuts econòmics en concepte 
de beques de menjador escolar, curs 2018-2019, que es detallen a continuació 
pels motius que al mateix s’indiquen: 
 

ESCOLA JOAN MARAGALL        
TUTOR/A LEGAL   

Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom Motiu de desestimació 

A S J 
NO SOL·LICITADA BECA AL 
CCBLL 

A  H 
BECA DESESTIMADA PEL 
CCBL 

C C J 

ACTIVITAT SUBVENCIONADA 
AL 100% PEL CONSELL 
COMARCAL DEL BAIX 
LLOBREGAT 

C H I 
SUPERA BAREMS 
ECONÒMICS 

G G M 
SUPERA BAREMS 
ECONÒMICS 

S R M 
EMPADRONAMENT FORA 
DEL MUNICIPI 

          
ESCOLA ISIDRE MARTÍ        
TUTOR/A LEGAL   
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom Motiu de desestimació 

G B R 
BECA DESESTIMADA PEL 
CCBL 

           
ESCOLA FOLCH I TORRES        
TUTOR/A LEGAL   
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom Motiu de desestimació 

A A A 
SUPERA BAREMS DE 
CAPITAL IMMOBILIARI 

P G J 
SUPERA BAREMS DE 
CAPITAL IMMOBILIARI 

Q V M 
BECA DESESTIMADA PEL 
CCBL 

           



 
ESCOLA CAN VIDALET        
TUTOR/A LEGAL   
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom Motiu de desestimació 

A B V 

ACTIVITAT SUBVENCIONADA 
AL 100% PEL CONSELL 
COMARCAL DEL BAIX 
LLOBREGAT 

A H M 
NO SOL·LICITADA BECA AL 
CCBLL 

G A T 

ACTIVITAT SUBVENCIONADA 
AL 100% PEL CONSELL 
COMARCAL DEL BAIX 
LLOBREGAT 

 
 
ESCOLA LOLA ANGLADA 

       

TUTOR/A LEGAL   
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom Motiu de desestimació 

G G S NO FA ÚS DEL SERVEI 
           
ESCOLA MATILDE ORDUÑA        
TUTOR/A LEGAL   
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom Motiu de desestimació 

L G S 
EMPADRONAMENT FORA 
DEL MUNICIPI 

L L C 

ACTIVITAT SUBVENCIONADA 
AL 100% PEL CONSELL 
COMARCAL DEL BAIX 
LLOBREGAT 

L L C 

ACTIVITAT SUBVENCIONADA 
AL 100% PEL CONSELL 
COMARCAL DEL BAIX 
LLOBREGAT 

           
 
ESCOLA ISABEL DE VILLENA      

TUTOR/A LEGAL   
Primer Cognom Segon Cognom No

m Motiu de desestimació 

F P R 
CENTRE ESCOLAR NO 
SUBVENCIONAT 

           
Tercer.- NO ADMETRE A TRÀMIT una sol·licitud d’ajut econòmic següent, en 
concepte de beca de menjador escolar, curs 2018-2019, atès que la persona 
interessada ha presentat la sol·licitud fora del termini establert per aquest tipus 
d’ajut: 
 

TUTOR/A LEGAL 
Primer Cognom Segon Cognom Nom 

G G S 
 



 
Quart.- AUTORITZAR i DISPOSAR una despesa total màxima de 30.768,76 
euros, a càrrec de la partida pressupostària 68.23100.48018 del pressupost 
vigent, en concepte de beques de menjador escolar, a favor dels tutors legals 
que es relacionen, amb els imports resultants que així mateix s’indiquen: 
 

ESCOLA PRAT DE LA RIBA (Q5855037G) 
TUTOR/A LEGAL    

Primer Cognom Segon Cognom Nom Cost Ajuntament 

J C M 436,48 € 
J C M 436,48 € 
O  E 491,04 € 
T  E 436,48 € 
T  E 436,48 € 
J C M 436,48 € 

 
ESCOLA JOAN MARAGALL (Q5855043E) 
TUTOR/A LEGAL    

Primer Cognom Segon Cognom Nom Cost Ajuntament 

B  N 1.091,20 € 
B  N 1.091,20 € 
E Z A 1.091,20 € 
G P R 436,48 € 
M  A 436,48 € 
M B J 218,24 € 
M B J 218,24 € 
M R J 436,48 € 
N G M 436,48 € 
N G M 436,48 € 
P G J 436,48 € 
S V N 436,48 € 
S A A 982,08 € 
Z V J 218,24 € 
Z V J 218,24 € 
Z V J 218,24 € 

 
ESCOLA CAN VIDALET(Q5856054A) 
TUTOR/A LEGAL    

Primer Cognom Segon Cognom Nom Cost Ajuntament 

E  L 982,08 € 
E  L 982,08 € 
L N N 982,08 € 
L N N 982,08 € 
M S K 982,08 € 
S  Z 436,48 € 
S  Z 436,48 € 

 
ESCOLA MATILDE ORDUÑA (Q5855033F) 



 
TUTOR/A LEGAL    

Primer Cognom Segon Cognom Nom Cost Ajuntament 

B  C 436,48 € 
C  K 1.091,20 € 
C  K 1.091,20 € 
P F A 436,48 € 
V H R 218,24 € 

  
ESCOLA FOLCH I TORRES (Q0868051D) 
TUTOR/A LEGAL    

Primer Cognom Segon Cognom Nom Cost Ajuntament 

B R M 436,49 € 
O G S 218,24 € 
P E B 436,48 € 
R C G 436,48 € 
V C A 436,48 € 
V C A 436,48 € 
ESCOLA GRAS SOLER (Q0868038A) 
TUTOR/A LEGAL    

Primer Cognom Segon Cognom Nom Cost Ajuntament 

B Z M 436,48€ 
B Z M 436,48€ 
M G L 436,48€ 

 
ESCOLA ISIDRE MARTÍ (Q5855027H) 
TUTOR/A LEGAL    

Primer Cognom Segon Cognom Nom Cost Ajuntament 

G P A 1.091,20 € 
H F L 436,48 € 
H F L 436,48 € 
S S M 982,08 € 
S S M 982,08 € 

 
ESCOLA LOLA ANGLADA L’HOSPITALET (CIF Centre :Q5855772I) 
TUTOR/A LEGAL    

Primer Cognom Segon Cognom Nom Cost Ajuntament 

K  P 1.091,20€ 
 

ESCOLA PUIG I GAIRALT ((CIF Centre :Q5855449D) 
TUTOR/A LEGAL    

Primer Cognom Segon Cognom Nom Cost Ajuntament 
H  M AA 436,48€ 

 



 
ESCOLA LA CARPA ((Q5855616H) 
TUTOR/A LEGAL    

Primer Cognom Segon Cognom Nom Cost Ajuntament 
M   H 545,60€ 
 
FUNDACIO ASPROSEAT - PROA ESPLUGUES (G61766986) 
TUTOR/A LEGAL    

NOM ENTITAT Cost Ajuntament 

FUNDACIÓ PRIVADA PROA - ASPROSEAT  486,04 € 
FUNDACIÓ PRIVADA PROA - ASPROSEAT 874,87 € 

 
Cinquè.- ESTABLIR que les quantitats compromeses en la present proposta, per 
valor de 30.768,76 euros, previ el reconeixement de les obligacions, seran 
pagades proporcionalment en tres terminis durant els mesos d’abril i juliol de 
2019, als centres següents: 
 

CENTRE ESCOLAR N.I.F. Tram 1 Tram 2 Tram 3 TOTAL 
Prat de la Riba Q5855037G 698,36€ 720,18€ 818,42€ 2.236,96€ 
Joan Maragall Q5855043E 3.186,30€ 2.498,81€ 2.717,13€ 8.402,24€ 
Can Vidalet Q5855027H 2.313,33€ 1.734,98€ 1.735,05€ 5.783,36€ 
Matilde Orduña Q5855033F 1.222,14€ 1.003,90€ 1.047,56€ 3.273,60€ 
Folch i Torres Q0868051D 785,66€ 698,35€ 916,64€ 2.400,65€ 
Gras i Soler Q0868038A 523,77€ 392,82€ 392,85€ 1.309,44€ 
Isidre Martí Q5855027H 1.571,32€ 1.178,48€ 1.178,52€ 3.928,32€ 
Lola Anglada 
l’Hospitalet Q5855772I 436,48€ 327,36€ 327,36€ 1.091,20€ 
Puig i Gairalt Q5855449D 174,59€ 130,94€ 130,95€ 436,48€ 
Escola La Carpa Q5855616H 0,00€ 218,24€ 327,36€ 545,60€ 
Asproseat-Proa G61766986 544,37€ 408,27€ 408,27€ 1.360,91€ 

 
El pagament de les quantitats compromeses al tercer termini, es realitzarà de 
manera proporcional en funció del nivell d’assistència a l’activitat dels alumnes 
becats, efectivament acreditada pels centres durant tot el curs. 
 
Sisè.- RECONÈIXER les obligacions i proposar el pagament de 11.456,32 euros, 
corresponents al primer trimestre del curs 2018-2019, en concepte de beques de 
menjador escolar. 
 
Setè.- RECONÈIXER les obligacions i proposar el pagament de 9.312,32 euros, 
corresponents al segon trimestre del curs 2018-2019, en concepte de beques de 
menjador escolar. 
 
 
I sense més assumptes a tractar, a les 13:55 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. 


