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Junta de Govern 

 
SESSIÓ DECISÒRIA ORDINÀRIA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 7 DE 

JUNY DE 2019 
 

A la Casa Consistorial d’Esplugues de Llobregat, a la sala de reunions, a les 
13:45 hores del dia 7 de juny de 2019, es reuneix la Junta de Govern Local en 
sessió decisòria Ordinària, en primera convocatòria, sota la Presidència de 
l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero, amb l’assistència dels regidors i regidores: 
 
Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal  
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 
 
Excusa la seva assistència el regidor Sr. Eduard Sanz García. 
 
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. 20/19 corresponent a la sessió 
ordinària de data 31 de maig de 2019. 
 
Per la Sra. alcaldessa i en relació a l’esborrany de l’acta núm. 20/19 corresponent 
a la sessió ordinària de data 31 de maig de 2019 es pregunta si hi ha objecció 
d'alguna classe i no assenyalant-se'n cap, s'aprova l’esmentada acta per 
unanimitat i en compliment del que disposa l'article 107 de la Llei 8/1987, de 15 
d'abril, municipal i de règim local de Catalunya i l'article 110 del Reglament 
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, es transcriurà 
al llibre d'actes, autoritzant-se amb les signatures de la Sra. alcaldessa i Sr. 
secretari. 
 
 

TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
2. Proposta de concessió de llicència per a la construcció d’una piscina a 
la finca ubicada a l’avinguda Ahrensburg, núm. 16 (exp.2019/4389/2416). 
 



 
El senyor ...sol·licita llicència  per executar obres de construcció d'una piscina a 
l’aire lliure a la finca situada a l’av. Ahrensburg, núm. 16, casa 2 d'aquesta 
població (referència cadastral 4818413DF2841H0002PF) segons projecte tècnic 
aportat a tal efecte. (Expedient 2019/4389/2416). 
 
Atès l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals del que resulta: 
 
“Projecte 
 
Proposa la construcció d’una Piscina de forma rectangular, d’unes  dimensions 
màximes de 8’00 m. x 4’00 m (34’70 m2 de superfície i una fondària màxima de 
1’70 m.). 
 
Actualment ja existeix una terrassa en la part posterior (nord) del jardí de la 
parcel·la i s’aprofita aquesta terrassa per a la construcció de la piscina, quedant 
completament enterrada en el terreny existent. 
 
El vas de la piscina a construir és d’estructura de mur de maó i formigó 
projectat armat recobert de gresite ceràmic/vítric. 
 
L’equip de depuració es situarà, segons el projecte, enterrat en un espai reservat 
per instal·lacions en l’habitatge existent. 
 
Valoració del projecte 
 
Planejament vigent. 
 
Pla General Metropolità d'Ordenació Urbana de l'Entitat Metropolitana de 
Barcelona (PGM) de data 14/7/76, concretada per la seva transcripció refosa 
a escala 1/2.000 definitivament aprovada el 11/3/83. 
 
Text refós de la Modificació del Pla General Metropolità en el sector afectat pel 
soterrament de les línies elèctriques aèries d'alta tensió de FECSA, subàmbits  
nord i sud, d'Esplugues de Llobregat, informat favorablement pel Conseller de 
Política Territorial i Obres públiques en data 12 de maig de 2004, i aprovat 
definitivament pel Govern de la Generalitat el 20 de juliol de 2004. 
 
Text refós del Pla Parcial en el sector afectat pel soterrament de les línies 
elèctriques aèries d'alta tensió de FECSA, subàmbits nord i sud, d'Esplugues 
de Llobregat, aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de 
Barcelona el 17 de novembre de 2004, i amb la conformitat al citat Text refós 
per aquesta Comissió en data 15 de desembre de 2004. 
 
Modificació puntual per a l’adaptació de determinades previsions urbanístiques 
del Pla General Metropolità en el Sector d’Esplugues de Llobregat afectat pel 
soterrament de les línies elèctriques aèries d’alta tensió de FECSA, aprovat 
definitivament pel Conseller de Política Territorial i Obres Publiques per resolució 
del 14 d’abril de 2010. 
 



 
Modificació puntual per a l’adaptació de determinades previsions urbanístiques 
del Pla Parcial del sector afectat pel soterrament de les línies elèctriques aèries 
d’alta tensió de FECSA, aprovat definitivament per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona, en sessió del dia 13 de maig de 2010. 
 
La finca FS-1-12 té una superfície de 2.615’00 m2, li correspon un sostre 
edificable de 1.000 m2 i és possible edificar fins a 4 habitatges. 
 
En data 28 de setembre de 2012, la Junta de Govern de l’Ajuntament d’Esplugues 
va concedir a la Sra. ..., llicència per a la divisió horitzontal tombada de la 
finca de l’Av. Ahrensburg 14-16 (FS-1-12 del Projecte de Reparcel·lació) en 
quatre entitats. En l’actualitat, a la finca ja hi ha tres habitatges unifamiliars 
construïts. L’entitat a la que es refereix la present llicència és la que apareix en 
el document de divisió horitzontal tombada de la finca com a “Entitat núm. 2” de 
430’45 m2. de superfície. 
 
Qualificació i situació urbanística 
 
La finca on es preveu la construcció de la piscina, es troba en sòl qualificat com 
a Zona residencial d’us d’habitatge unifamiliar Finestrelles - Sud (Clau 105/FS)- 
Subqualificació 105/FS-1. 
 
Projecte 
 
El projecte presentat conté: 
 
. Memòria descriptiva i justificativa de les  obres  a realitzar, amb indicació 
del seu pressupost d’execució. 
 
. Descripció i representació gràfica de les obres a realitzar. 
 
. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
 
La documentació presentada inclou l’Estudi de Gestió de Residus. 
 
El Projecte s’ajusta a la normativa vigent, acomplint, en concret, l’article 253 
de les NN.UU. del PGM, pel que fa a la distància obligatòria a les alineacions 
oficials.” 
 
Atès l’informe favorable emès pels Serveis Jurídics Municipals, de data 4 de juny 
de 2019, els fonaments de dret del qual estableixen el següent: 
 
“Les obres mencionades estan subjectes a llicència urbanística prèvia, i aquesta 
s’ha d’atorgar d’acord amb la normativa urbanística, el planejament urbanístic i 
les ordenances municipals aplicables, segons prescriu l’article 187 del Text refós 
de la llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost; d’acord 
amb la redacció donada per la Llei 16/2015, de 24 de juliol, de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals 
de Catalunya i d’impuls de l’economia. 



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



 
de la llicència sol·licitada.” 
 
Vistos els preceptes citats, 
  
S’acorda: 
 
1.-  Concedir llicència d’obres al senyor ..., per a la  construcció d’una piscina 
de forma rectangular, d’unes dimensions màximes de 8’00m x 4’00m (34’70 m2 
de superfície i una fondària màxima de 1’70m.), a la finca ubicada a l’avinguda 
Ahrensburg, núm.16, d’Esplugues de Llobregat, d’acord amb el projecte bàsic i 
executiu presentat el 25 d’abril de 2019 (núm. Registre 2019/9547-E). 
 
2.- Condicionar aquesta llicència al compliment dels següents requisits: 
 
2.1. Abans d’iniciar les obres d’edificació ha de procedir a: 
 
2.1.1. Constituir dipòsit en Tresoreria Municipal en metàl·lic o aval bancari 
solidari d'import 1.200 euros en concepte de garantia d’urbanització i reposició 
de qualsevol dany que pogués ocasionar-se en els elements urbanístics del sol, 
subsol i vol de la via pública, durant el curs de les obres, de conformitat amb el 
disposat en l'article 16 de les Ordenances Metropolitanes d'Edificació.  
 
2.1.2. Constituir dipòsit en Tresoreria Municipal en metàl·lic o aval bancari 
solidari d'import de 428’20 euros en concepte de fiança per a garantir la gestió 
dels residus procedents de l'enderroc, de conformitat amb el que disposa el 
Decret 89/2010, de 29 de juny, relatiu a la gestió de residus de la construcció.  
 
La garantia definitiva es constituirà preferentment mitjançant: 
 
. Fiança: a través de l'ingrés amb el document de codi de barres. S’adjunta carta 
de pagament i instruccions carta de pagament. 
 
. Aval bancari: ha de contenir els requisits que s’enumeren seguidament. 
S’estableix l’obligació de presentar juntament amb l’aval còpia d’aquest acord: 

 
- Raó social de l'entitat de crèdit o societat de garantia recíproca.  
- Identificació dels apoderats.  
- Obligació assumida per la garantia. Import de la garantia (en lletra i en xifra). 
- L'aval ha de ser solidari respecte a l'obligat principal, amb renúncia expressa al 
benefici d'excussió i pagador al primer requeriment. 
- L'aval serà de durada indefinida, romanent vigent fins que l'òrgan a disposició 
del qual es constitueixi resolgui expressament declarar l'extinció de l'obligació 
garantida i la cancel·lació de l'aval. 
- Inscripció Registre Especial d'Avals amb número ... 
- Validació de poders per l’Assessoria jurídica de la C.G.D. o Advocacia de l’Estat.  
- Verificació de la representació per fedatari públic. 
 
2.1.3. Aportar la documentació següent: 
 



 
- Nomenament de coordinador/a de Seguretat  i Salut, igualment signat  i 
visat pel Col·legi corresponent. 
 
- Programa de Control de Qualitat. 
 
2.1.4. Comunicar, cursant avís per escrit a aquest Ajuntament, l’inici de les obres 
i procedir al replanteig i assenyalament de alineacions i rasants oficials en 
presència dels Serveis Tècnics Municipals. 
 
3.- Advertir a ... que a la finalització de les obres, ha de: 
 
3.1. Aportar certificat final de les obres executades. 
 
3.2. Justificar el cost real i efectiu de les obres realitzades, i si s’escau efectuar 
l’autoliquidació complementària corresponent. 
 
3.3. Justificar la comunicació de les modificacions introduïdes a la finca, a la 
Gerència Territorial del Cadastre, c/ Travessera de Gràcia núm.58 2a planta de 
Barcelona, per ajustar les dades a la realitat (Mod. 902), aportant fotocopia de 
l’esmentat model. 
 
4.- Advertir i manifestar a ...: 
 
4.1. Que la placa d’obres s’haurà de retirar al Punt d’Atenció a la Ciutadania, 
plaça Santa Magdalena núm. 24, prèvia justificació del seu pagament i del dipòsit 
de les fiances o avals senyalats a la concessió de la llicència. Una vegada 
complimentada, s’ha de col·locar en lloc visible.  
 
4.2. Que en cas de necessitar la col·locació de contenidors per a residus i runes 
ha de sol·licitar i obtenir l'oportuna autorització.  
 
4.3. Que en cas de necessitar la col·locació d’una grua – torre, si és el cas, és 
necessari sol·licitar i tramitar la corresponent llicència municipal. 
 
4.4. Que en cas de necessitar ocupar i/o tallar la via pública, s’ha de sol·licitar la 
preceptiva autorització al departament de Serveis Administratius amb una 
antelació de 7 dies.   
 
5.- Advertir a ..., en compliment de l’article 37 del Reglament sobre protecció de 
la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig, el següent: 
 
-  Per a la comunicació de l’inici d’obres caldrà aportar una còpia de l’acta d’inici 
d’obres estesa per la direcció facultativa de les obres i, posteriorment, acabades 
aquestes, caldrà aportar una còpia del certificat final d’obres expedit per aquesta 
mateixa direcció. 

 
-  Les llicències urbanístiques caduquen si transcorre el termini d’1 any per 
començar les obres o el termini de 3 anys per acabar-les, incloses les seves 
pròrrogues respectives, sense que hagin estat iniciades o finalitzades. Ambdós 



 
terminis es computen a partir de l’endemà de la notificació de la llicència 
atorgada. 
 
6.- Condicionar la concessió d’aquesta llicència al pagament de les següents 
liquidacions confeccionades d'acord amb el que preveuen les Ordenances 
Fiscals respectives: 

 
6.1 Taxa per llicència urbanística, regulada en l'Ordenança Fiscal núm.6, articles 
5 i 6.1, apartat 1.1. per import de 253,70€. 
 
Base imposable (PEM)= 8.824,28€ 
Base provisional (base imposable x 1,15) = 10.147,92€ 
Quota tributària (base provisional x 2,5%)= 10.147,92 x 2,5% = 253,70€ 
 
6.2. Taxa per utilització de plaques i altres distintius, regulada a l'Ordenança 
Fiscal núm.18, art. 5 per import 48,40€. 
 
6.3. lmpost sobre construccions, instal·lacions i obres, regulada a l'Ordenança 
Fiscal núm. 1 articles 7 i 8 per import de 405,92€. 
 
Base imposable (PEM)= 8.824,28€ 
Base provisional (base imposable x 1,15) = 10.147,92€ 
Quota tributària (base provisional x 4%)= 10.147,92 x 4%= 405,92€ 
 
Aquest impost es liquidarà per l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació 
de Barcelona (ORGT).  

 
7.- Comunicar a JVG, que la recaptació d'aquests tributs es troba delegada en 
l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT). En 
conseqüència, aquestes liquidacions seran notificades per l'ORGT en els 
pròxims dies, havent d'abonar-se el seu import en el lloc, termini i forma que es 
determini en la corresponent notificació. 
 
8.- Donar trasllat a l'Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació de 
Barcelona per tal d'aprovar la liquidació corresponent a l’apartat 6.3. 
 
9.- Notificar aquesta resolució a ... i donar trasllat al Servei d'Hisenda i Tresoreria. 
 
 
3. Proposta d’autorització de la cessió d’ús de la plaça d’aparcament núm. 
794 Soterrani 2, Can Vidalet (exp. 2019/3354/1597). 
 
El senyor ..., actuant en nom i representació d’aquest, la senyora ..., sol·licita 
autorització per a la cessió d’ús de la plaça d’aparcament número 794 de la 
planta soterrani 2, de l’aparcament soterrani de vehicles de Can Vidalet a favor 
del senyor ..., segons instància amb registre d’entrada número 2019/6943 de 
data 22 de març de 2019. 
 



 
Que el peticionari ... n’és titular de la concessió administrativa que l’autoritza l’ús 
d'aquesta plaça d'aparcament mitjançant escriptura pública amb número de 
protocol 1319, de data 9 d’octubre de 2018, atorgada pel Notari de l’Il·lustre 
Col·legi de Catalunya el senyor ..., inscrita al Registre de la Propietat. 
 
La recepció provisional de les obres de l'aparcament i urbanització va ser 
acordada pel Ple Municipal en sessió ordinària de data 10 de febrer de 1993, 
iniciant-se el termini de la concessió de 50 anys. 
 
En el plec de clàusules regulador de la concessió aprovat i la seva modificació 
posterior acordada per l'Ajuntament Ple de data 13 de novembre de 1991, 
s'estipula que el concessionari podrà efectuar cessions d'ús de places 
d'aparcament a terceres persones, per gaudir parcialment de la concessió amb 
tots els requisits i condicions que figuren en el mateix, que hauran de ser 
autoritzades per l'Ajuntament i formalitzar-se en Escriptura pública, que 
s'inscriurà al Registre de la Propietat. 
 
També s'assenyala que els cessionaris de places d'aparcament podran a la 
vegada cedir el seu ús a terceres persones prèvia autorització d'aquest 
Ajuntament i compliment de les formalitats esmentades. En aquesta segona 
cessió i en les successives l'Ajuntament tindrà dret de tempteig sobre dites 
places.  
 
Atès que aquest Ajuntament no considera oportú exercir el dret de tempteig en 
el present cas. 
  
Atès que l'Ajuntament en el Ple en sessió de data 15 de juliol de 2015, va acordar 
la delegació en la Junta de Govern Local, de les facultats corresponents per 
l'autorització de les cessions d'ús de places d'aparcament a terceres persones i 
per l'exercici en el seu cas del dret de tempteig sobre la plaça o places objecte 
de cessió en segones i successives cessions en les condicions i amb els requisits 
previstos en el Plec de Condicions regulador de la concessió.  
 
Atesa la clàusula vintè cinquena del Plec de clàusules reguladores de la 
concessió i la seva modificació acordada per el Ple Municipal de data 13 de 
novembre de 1991.  
 
Atès que el preu proposat per la cessió d’ús de la plaça sol·licitada no excedeix 
del preu màxim actualitzat d’acord amb l’establert a la clàusula vintè cinquena 
del plec de condicions reguladores de la concessió. 
 
Vist l'informe jurídic emès per la Unitat Jurídic Administrativa de Territori i 
Sostenibilitat. 
  
S’acorda: 
 
1. Autoritzar al senyor ..., actuant en nom i representació d’aquest, la senyora ..., 
la cessió d’ús de la plaça d’aparcament número 794 de la planta soterrani 2, de 
l’aparcament soterrani de vehicles de Can Vidalet, a favor del senyor ... per un 



 
import de 5.000,00€. 
 
2. Tenint en compte que la taxa per l’autorització de cessions d’ús en concessions 
administratives, a partir de segones cessions (Ordenança Fiscal núm. 9, article 
6.2. A.VII 1) d'import 240,40€ i corresponent a la plaça d’aparcament número 
794, amb càrrec/valor núm. 01857192/0000119761 es va liquidar per decret 
d’alcaldia i ha estat ingressada pel subjecte passiu en data 23 de maig de 2019.  
 
3. Condicionar l'efectivitat de la cessió d'ús de la plaça d'aparcament que 
s'autoritza, a la seva formalització mitjançant escriptura pública especificant preu, 
termini i altres condicions establertes en la clàusula vintè cinquena del Plec 
regulador de la concessió, de conformitat amb aquest i a la seva inscripció al 
Registre de la Propietat. Tot això haurà d'acreditar-se davant d'aquest 
Ajuntament en el termini màxim de dos mesos, comptats des de la recepció del 
present acord. 
 
4. Donar trasllat al Servei d'Hisenda i Tresoreria. 
 
5. Donar trasllat als interessats. 
 
 
4. Proposta d’autorització de la cessió d’ús de la plaça d’aparcament núm. 
63 Soterrani 1, Can Vidalet (exp. 2019/3668/1597). 
 
La senyora ..., sol·licita autorització per a la cessió d’ús de la plaça d’aparcament 
número 63 de la planta soterrani 1, de l’aparcament soterrani de vehicles de Can 
Vidalet a favor del senyor ..., segons instància amb registre d’entrada número 
2019/7322 de data 28 de març de 2019. 
 
Que la peticionaria ... n’és titular de la concessió administrativa que l’autoritza 
l’ús d'aquesta plaça d'aparcament mitjançant escriptura pública amb número de 
protocol 1113, de data 6 de setembre de 2018, atorgada pel Notari de l’Il·lustre 
Col·legi de Catalunya la senyora ..., inscrita al Registre de la Propietat. 
 
La recepció provisional de les obres de l'aparcament i urbanització va ser 
acordada pel Ple Municipal en sessió ordinària de data 10 de febrer de 1993, 
iniciant-se el termini de la concessió de 50 anys. 
 
En el plec de clàusules regulador de la concessió aprovat i la seva modificació 
posterior acordada per l'Ajuntament Ple de data 13 de novembre de 1991, 
s'estipula que el concessionari podrà efectuar cessions d'ús de places 
d'aparcament a terceres persones, per gaudir parcialment de la concessió amb 
tots els requisits i condicions que figuren en el mateix, que hauran de ser 
autoritzades per l'Ajuntament i formalitzar-se en Escriptura pública, que 
s'inscriurà al Registre de la Propietat. 
 
També s'assenyala que els cessionaris de places d'aparcament podran a la 
vegada cedir el seu ús a terceres persones prèvia autorització d'aquest 
Ajuntament i compliment de les formalitats esmentades. En aquesta segona 



 
cessió i en les successives l'Ajuntament tindrà dret de tempteig sobre dites 
places.  
 
Atès que aquest Ajuntament no considera oportú exercir el dret de tempteig en 
el present cas. 
 
Atès que l'Ajuntament en el Ple en sessió de data 15 de juliol de 2015, va acordar 
la delegació en la Junta de Govern Local, de les facultats corresponents per 
l'autorització de les cessions d'ús de places d'aparcament a terceres persones i 
per l'exercici en el seu cas del dret de tempteig sobre la plaça o places objecte 
de cessió en segones i successives cessions en les condicions i amb els requisits 
previstos en el Plec de Condicions regulador de la concessió.  
 
Atesa la clàusula vintè cinquena del Plec de clàusules reguladores de la 
concessió i la seva modificació acordada per el Ple Municipal de data 13 de 
novembre de 1991.  
 
Atès que el preu proposat per la cessió d’ús de la plaça sol·licitada excedeix del 
preu màxim actualitzat d’acord amb l’establert a la clàusula vintè cinquena del 
plec de condicions reguladores de la concessió. 
 
Vist l'informe jurídic emès per la Unitat Jurídic Administrativa de Territori i 
Sostenibilitat. 
 
S’acorda: 
 
1. Autoritzar a la senyora ..., la cessió d’ús de la plaça d’aparcament número 63 
de la planta soterrani 1, de l’aparcament soterrani de vehicles de Can Vidalet, a 
favor del senyor ... per un import de 5.908,76€. 
 
2. Tenint en compte que la taxa per l’autorització de cessions d’ús en concessions 
administratives, a partir de segones cessions (Ordenança Fiscal núm. 9, article 
6.2. A.VII 1) d'import 240,40€ i corresponent a la plaça d’aparcament número 63, 
amb càrrec/valor núm. 01864673/0000142241 es va liquidar per decret d’alcaldia 
i ha estat ingressada pel subjecte passiu en data 28 de maig de 2019.  
 
3. Condicionar l'efectivitat de la cessió d'ús de la plaça d'aparcament que 
s'autoritza, a la seva formalització mitjançant escriptura pública especificant preu, 
termini i altres condicions establertes en la clàusula vintè cinquena del Plec 
regulador de la concessió, de conformitat amb aquest i a la seva inscripció al 
Registre de la Propietat. Tot això haurà d'acreditar-se davant d'aquest 
Ajuntament en el termini màxim de dos mesos, comptats des de la recepció del 
present acord. 
 
4. Donar trasllat al Servei d'Hisenda i Tresoreria. 
 
5. Donar trasllat als interessats. 
 
 



 
5. Proposta d’adjudicació per contracte menor del subministrament 
d’eines, utillatge i material de serralleria per al manteniment de la via 
publica, equipaments i diversos serveis (exp. 2019/2755/1432). 
 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació del subministrament d’eines, 
utillatge i material de serralleria pel manteniment de la via pública, equipaments 
i diversos serveis de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.  
 
Tipus de contracte: Subministrament 
Objecte: subministrament d’eines, utillatge i material de serralleria pel 
manteniment de la via pública, equipaments i diversos serveis de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat.  
Procediment de contractació: Contracte menor. Tramitació: Ordinària 
Codi CPV:44510000-8 
Valor estimat del contracte: 5.289,26€ 
IVA contracte: 1.110,74€ 
 
Preu: 6.400,00€  
 
Duració: El termini màxim previst per la realització del subministrament, serà com 
a màxim el 31 de desembre de 2019, 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 METALCO, S.A., amb NIF 
A08066896, per import de 6.400,00€ 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 d’eines, utillatge i material de serralleria pel manteniment de la 
via pública, equipaments i diversos serveis 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 
5.289,26€, més 1.110,74€ corresponents al 21% d’IVA.  
 
4.- Adjudicar el contracte a METALCO, S.A. A-08066896 per import de 
5.289,26€, més 1.110,74€ corresponents al 21 % d’IVA, sent un import total del 
6.400,00€, IVA inclòs, amb els preus unitaris indicats a la oferta presentada per 
l’empresa adjudicatària i que es reprodueixen a la memòria justificativa de 
l’expedient. 
 
5.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
un import màxim de 6.400,00 euros, IVA inclòs, a càrrec de les partides del 
pressupost municipal en vigor, a favor de METALCO, S.A. A-08066896:  
12 15320 2211 Material Tècnic Unitats Operatives: 400,00€. 
12 92000 62300 Adquisició eines i utillatge: 6.000,00€. 
 
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 de la modificació del contracte d’obres ordinàries 
incloses al projecte executiu del col·lector del Torrent de Can Clota (exp. 
2017/11/1384). 
 



 
La Junta de Govern Local en data 6 de juliol de 2018 va adjudicar el contracte 
per l’execució de les obres ordinàries incloses al projecte executiu del col·lector 
del Torrent de Can Clota al terme municipal d’Esplugues de Llobregat a 
l’empresa RIGEL OVER, S.L. amb un import net de 770.790,87€, més 
161.866,08€ en concepte d’IVA, en total 932.656,95€, IVA inclòs. 
 
En data 30 de juliol de 2018 es va signar l’acta de comprovació del replanteig i 
autorització de l’inici de l’obra. 
 
En data de 20 de setembre de 2018, mitjançat Junta de Govern Local, es va 
acordar modificar el contracte per un import addicional de 99.295,28€ (IVA inclòs) 
motivat per la necessitat de contractar una vigilància 24 hores (període de 18 
setmanes) i un tancament perimetral fix (aproximadament 400 metres) per tal 
d’impedir i evitar ocupacions il·legals dels terrenys de l’àmbit de l’obra que 
dificultarien el seu normal desenvolupament. 
 
En data de 5 de desembre de 2018, mitjançat Junta de Govern Local, es va 
acordar modificar el contracte per un import addicional de 60.435,01€ (IVA inclòs) 
motivat per la necessitat de contractar una vigilància 24 hores (període de 13 
setmanes). 
 
Segons informe emès de la Direcció Facultativa de data 31 de maig de 2019 es 
posa de manifest que les circumstàncies que varen justificar la modificació núm. 
1 i 2 del contracte referida al paràgraf anterior, es mantenen. A més, es proposa 
l’ampliació temporal d’aquesta vigilància en el següents termes: 
 
- Vigilància 24h (tots els dies): Sorgeix per la necessitat de prolongar la 
contractació de la vigilància 24h més enllà del termini previst a la modificació Nº 
2.Es prolongarà fins a l’1 d’abril (4 setmanes). Aquest concepte comporta un 
increment de contracte de 20.216,40€ (E.M.). Aquesta modificació no comporta 
l’aprovació de nous preus contradictoris. 
 
- Vigilància 24h (caps de setmana i festius (estatals, autonòmics i locals): Sorgeix 
per la necessitat de prolongar la contractació de la vigilància 24h més enllà del 
termini previst en la present modificació Nº 3 abans esmentada que és fins l’1 
d’abril. Es prolongarà fins el 15 de juliol (3.5 mesos). A diferència de l’anterior 
aquesta sols serà dels caps de setmana de les 15h del divendres a les 8h del 
dilluns i els dies festius també des de les 15h del dia anterior fins a les 8h del dia 
posterior al festiu. Aquest concepte comporta un increment de contracte de 
43.846,16€ (E.M.). Aquesta modificació comporta l’aprovació de nou preu 
contradictori el qual s’utilitzarà com a unitat de mesura l’hora de vigilància. 
 
- Tancament fix H=2m enreixat simple torsió: Sorgeix per la necessitat 
d’augmentar en 33.62 m el tancament fix de 2 m d’alçada amb enreixat de simple 
torsió a la zona propera al pou Nº 1 xarxa secundària. Aquest concepte comporta 
un increment de contracte de 2.431,10€ (E.M.). Aquesta modificació no comporta 
l’aprovació de nous preus contradictoris. 
 



 
Juntament amb aquestes modificacions del contracte en relació a la vigilància 
24h, la Direcció Facultativa proposa l’aprovació del següents preus 
contradictoris, els quals no suposen una modificació del contracte atès que la 
seva despesa s’imputa a la partida de tant alçat de senyalització d’obra, ja 
prevista inicialment al projecte d’obres: 
 
 - Regulació del trànsit amb semàfors portàtils autònoms: Sorgeix per 
la necessitat de regular el trànsit en les obres del pou Nº 1 xarxa secundària, a 
la cruïlla del carrer Nyac amb l’Av. de l’Hospitalet, donada l’ocupació d’obra en 
aquesta cruïlla i a la presència de circulació de vehicles pesants (sobretot 
autobús urbà). Aquesta modificació comporta preu contradictori de 3.429,63€ 
(E.M.) el qual es compensa el seu import amb la partida alçada a justificar per a 
senyalització d’obra de (4.000€ + 15.000€) prevista al projecte al capítol de 
treballs previs / condicionament trànsit i accessos a l’obra. Per tant no cal 
preveure un increment de contracte per aquesta partida. Aquesta modificació 
comporta l’aprovació de nous preus contradictoris per a poder ser certificat. 
 
 - Protecció provisional amb barrera de formigó New Jersey: Sorgeix 
per la necessitat de  protegir les rases amb barrera de formigó New Jersey en 
els llocs on hi ha trànsit urbà o per a tancaments d’obra provisionals. Aquesta 
modificació comporta l’aprovació d’un increment de contracte de (861,92€ + 
1.730,12€ = 2.592,04€) (E.M.) el qual es compensa el seu import amb la partida 
alçada a justificar per a senyalització d’obra de (4.000€ + 15.000€) prevista al 
projecte al capítol de treballs previs / condicionament trànsit i accessos a l’obra. 
Per tant no cal preveure un increment de contracte per aquesta partida. 
 
En relació a la motivació i justificació d’aquestes modificacions, la Direcció 
Facultativa manifesta en el seu informe que “La modificació de contracte es 
proposa per tal d'aprovar uns preus contradictoris que són necessaris per tal de 
solucionar situacions impossibles de preveure associades a l’afectació que s’ha 
produït en el trànsit rodat afectat per l’obra de connexió del pou núm. 1 al tenir la 
indicació municipal de que no es podia tallar la circulació per ser un punt crític 
per la mobilitat municipal. En quant a la vigilància, la situació també és 
completament imprevista al no poder iniciar les obres en la totalitat dels terrenys 
degut a que es va produir una paralització del procediment judicial de 
desnonament dels ocupants il·legals que impedeixen l’ocupació efectiva dels 
terrenys i l’ajuntament no disposa encara del permís per poder realitzar una 
ocupació forçosa per iniciar les obres. Atenent a la problemàtica existent a la 
zona en la que es produeixen activitats de restauració il·legals en cap de 
setmana, amb persones circulant pels voltants de la zona en la que actualment 
es troben els acopis d’obra, és precís prestar una labor de vigilància per tal de 
protegir els bens i evitar que persones alienes a l’obra puguin accedir a la zona.” 
 
A més, la Direcció Facultativa indica que “Al tractar-se d’una modificació superior 
al 3%, d'acord a l'article 205.2b) de la llei 9/2017, deguda a circumstàncies 
sobrevingudes que era imprevisible en el moment en el que va tenir lloc la 
licitació del contracte, aquesta ha de complir amb els següents requisits: (i) La 
necessitat de la modificació es derivi de circumstàncies impossibles de preveure; 
(ii) La modificació no altera la naturalesa global del contracte; (iii) La modificació 



 
del contracte no implica un augment de més del 50 por cent del seu preu inicial, 
IVA exclòs.” Tots aquests aspectes queden justificats a l’informe emès per la 
Direcció Facultativa. 
 
Aquests fets comporten el major amidament d’un dels preus contradictoris ja 
aprovats anteriorment i l’aprovació de nous preus contradictoris que no 
comporten increment del preu del contracte atès que es carreguen contra 
partides de tant alçat ja existents en el projecte d’obres. 
 
La modificació núm. 3 proposada per la Direcció Facultativa comporta un 
increment del 6,43% respecte del preu primitiu del contracte, resultant un 
augment del valor del contracte de 59.999,83€ (IVA inclòs). L’acumulació de les 
modificacions dels contractes núm. 1, núm. 2 i núm. 3 representen un increment 
d’un 23.56% de l’import d’adjudicació. 
 
Així doncs, el contracte d’obra modificat refós, una vegada aplicat el percentatge 
de baixa ofert per l’empresa licitadora, ascendeix a la quantitat de: 
 

Pressupost net del contracte modificat (sense IVA): 952.385,99€ 
IVA: 200.001,06€ 
Pressupost total del contracte modificat: 1.152.387,04€ 

 
Segons la Direcció Facultativa, es dona compliment a les previsions de l’article 
205.2.b) de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic de conformitat amb la 
seva Disposició transitòria primera, per la qual el referit contracte és regirà per 
aquesta Llei en quant als seus efectes, compliment i extinció, inclosa la seva 
modificació, duració i règim de pròrrogues, i per tant: 
 
La necessitat de la modificació deriva de circumstàncies impossibles de 
preveure, com ha estat la suspensió per l’òrgan judicial de la data prevista de 
desnonament dels ocupants il·legals que afectava a l’àmbit de l’obra. 
 
La modificació no altera la naturalesa global del contracte. 
 
La modificació del contracte no implica un augment de més del 50 por cent del 
seu preu inicial, IVA exclòs. 
 
Ates el plec de clàusules administratives particulars que regeixen el contracte, la 
Disposició transitòria primera Llei 9/2017 de contractes del sector públic i l’article 
205.2.b) de la mateixa llei i concordants del Reglament General de Contractes 
de l’Estat, que preveu la possibilitat de modificar un contracte quan es derivi de 
circumstàncies sobrevingudes i que fossin imprevisibles en el moment en què va 
tenir lloc la licitació del contracte i sempre que es doni compliment a les tres 
condicions que preveu el mateix article. 
 
S’acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar la modificació del contracte d’obres ordinàries incloses al 
projecte executiu del col·lector del Torrent de Can Clota al terme municipal 



 
d’Esplugues de Llobregat, adjudicat a l’empresa RIGEL OVER, S.L. (CIF B-
64460728), com a conseqüència de les justificacions previstes a l’informe emès 
per la Direcció Facultativa de data 31 de maig de 2019, el que comporta la 
necessitat d’ampliar el crèdit disponible per l’execució del contracte en 
59.999,83€ (IVA inclòs) i que representa un augment net del 6,43% establint la 
despesa total màxima d’aquest contracte en un import de 1.152.387.04€ (IVA 
inclòs). L’acumulació de les modificacions dels contractes núm. 1, núm. 2 i núm. 
3 representen un increment  d’un 23.56% de l’import d’adjudicació 
 
La modificació entrarà en vigor i serà efectiva a partir del dia següent al de la 
notificació del present acord a l’empresa contractista. 
 
SEGON.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent de 
59.999,83€, IVA inclòs, amb càrrec a la partida pressupostària 12 16001 61900 
COL·LECTOR CAN CERVERA 
  
TERCER- Manifestar a l’empresa adjudicatària RIGEL OVER, S.L. (CIF B-
64460728), que haurà d’ingressar a la Tresoreria municipal l’ampliació de la 
garantia definitiva del contracte per un import de 1.229,42€, en el termini de 15 
dies comptats des de la notificació del present acord i formalitzar l’ampliació del 
contracte en document administratiu. 
 
Les garanties exigides en poden prestar-se en alguna de les següents formes: 
 
A través de transferència bancària (fiança), mitjançant la carta de pagament que 
s'adjunta. En aquest cas s'haurà d'enviar comprovant de transferència al correu 
electrònic: tresoreria@esplugues.cat 
 
Mitjançant aval bancari, presentat amb la redacció que s'acompanya com a 
document adjunt. 
 
Mitjançant contracte d'assegurança de caució, presentat amb la redacció que 
s'acompanya com a document adjunt, i essent necessari el certificat on s'acrediti 
que l'entitat asseguradora es troba autoritzada per operar en el ram. 
 
En tots els casos la garantia constituïda s'ha de presentar juntament amb la còpia 
de l'acord. 
 
 
7. Proposta d’aprovació de la certificació final de les obres de reforma i 
millora de l’accessibilitat del Passatge Ametllers (exp. 2017/15/1384). 
 
Es retira de l’ordre del dia. 
 
 

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS 
 

8. Proposta d’aprovació de relacions de despeses i reconeixement 
d’obligacions. 

mailto:tresoreria@esplugues.cat


 
 
Per la Secció de Comptabilitat s’han elaborat les següents relacions de despesa: 
 
Relació núm. 67 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 436,80€. 
 
Relació núm. 68 de documents O en fase prèvia per un import total de 
46.378,26€. 
 
Relació núm. 69 de documents O en fase prèvia per un import total de 
401.394,36€. 
 
Relació núm. 70 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 616,90€. 
 
Tots el documents comptables porten annexat el corresponent document 
justificatiu que ha estat conformat per la persona tècnica adient i fiscalitzada pel 
Servei d’Intervenció. 
  
S’acorda: 
 
Aprovar la relació de despeses  i reconeixement d’obligacions següents: 
 

1.- Relació núm. núm. 67 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 436,80€. 

 
2.- Relació núm. 68 de documents O en fase prèvia per un import total de 
46.378,26€. 

 
3.- Relació núm. 69 de documents O en fase prèvia per un import total de 
401.394,36€. 
 
4.- Relació núm. 70 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
616,90€. 

 
 
9. Proposta d’aprovació de la sol·licitud de la pròrroga per a la utilització 
de l’espai Esplugues Coworking (exp. 2019/3898/2639). 
 
Es retira de l’ordre del dia. 
 
 
10. Proposta d’aprovació del programa de formació ocupacional en àrees 
prioritàries (FOAP) - convocatòria 2019 (exp. 2019/5945/2646). 
 
El departament de Treball, Afers socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya 
ha publicat LA RESOLUCIÓ TSF/1399/2019, de 3 de maig, per la qual s'obre la 
convocatòria per a l'any 2019 de les subvencions per a la realització d'accions 
de formació d'oferta en àrees prioritàries adreçades prioritàriament a persones 
treballadores desocupades que promou el Servei Públic d'Ocupació de 
Catalunya (SOC- FOAP) (REF. BDNS 456187). 



 
 
El servei de Promoció Econòmica de l’ajuntament d’Esplugues de Llobregat ha 
dissenyat una programació formativa en el marc de la convocatòria per a la 
concessió de subvencions abans esmentada, i d’acord amb els requisits 
establerts a l’Ordre que la regula.  
 
L’import de la subvenció sol·licitada és de 40.152,00 euros per a 3 accions de 
formació què es relacionen a continuació. 
 
D’acord amb l’Article 16 de la resolució per la qual s’obre la convocatòria de la 
subvenció, una de les accions sol·licitades hauran d’iniciar com a màxim el 30 
de desembre de 2019. 
 
Pressupost de les accions de formació sol·licitades: 
 

Referència acció Especialitat/ hores Núm. 
accions 

Subvenció 
1 acció (€) 

SUBVENCIÓ 
SOL·LICITA-DA 
(€) 

Cost 
pressupostat 
(€) 

ITINERARI 1      

[ADGG0508_CEN] 
Certificat de Professionalitat 
19/FOAP/443/0160275/001 

Operacions auxiliars 
d’enregistrament i 
tractament de 
dades i documents 
360h 

1 33.750,00 33.750,00 33.750,00 

ADGG0508_2012_FCO 
19/FOAP/443/0160275/004 

Formació 
Complementària 
40h 

1 3.402,00 3.402,00 3.402,00 

ADGG0508_MP0110 
19/FOAP/443/0160275/003 

Mòdul de pràctiques 
professionals no 
laborals. 80h 

1 3.000,00 3.000,00 3.000,00 
TOTAL SOL·LICITUD: 480 hores 3 40.152,00 40.152,00 40.152,00 

 
Atès l’informe emès per la Tècnica del Servei de Promoció Econòmica.  
  
S’acorda: 
 
ÚNIC.- Aprovar una sol·licitud de subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya, 
per import de 40.152,00 euros, per a tres accions de formació ocupacional 
(FOAP), en el marc de la Resolució TSF/1399/2019, de 3 de maig, segons el que 
es disposa a la part expositiva de la present proposta. 
 
 
11. Proposta d’aprovació de la contractació del servei de suport auxiliar per 
a la custòdia de la Casa Consistorial durant l’estiu 2019 (exp. 
2019/1411/5401). 
 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació del servei consistent en el suport 
auxiliar per a la custòdia de l’edifici municipal Casa Consistorial d’Esplugues de 
Llobregat durant els mesos de juliol i setembre de 2019. 
 
Tipus de contracte: Contracte menor 
Objecte: servei de suport auxiliar per a la custòdia de l’edifici municipal Casa 
Consistorial d’Esplugues de Llobregat durant els mesos de juliol i setembre de 
2019. 



 
Procediment de contractació: Contracte menor. Tramitació: Ordinària 
Codi CPV: 79342320-2 
Valor estimat del contracte: 6.672,00€ IVA: 1.401,12€ 
Preu: 8.073,12€ 
Duració: Aquest contracte estarà vigent des de l’1 de juliol i fins el 30 de setembre 
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 l’empresa NARGY 
SERVICIOS AUXILIARES S.L amb NIF B64863285, per import de 8.073,12€, 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 
consistent en el suport auxiliar per a la custòdia de l’edifici municipal Casa 
Consistorial d’Esplugues de Llobregat durant els mesos de juliol i setembre de 
2019. 
 
2.- Declarar que s’ha procedit a la comprovació de la regla d’incompatibilitat de 
l’article 118.3 de la Llei 9/2017. 
 
3.- Aprovar les condicions que regiran la realització del contracte, establint que 
el pressupost d’execució del contracte és d’import 6.672,00€, més 1.401,12€, 
corresponents al 21% d’IVA. 
 
4.- Adjudicar el contracte a l’empresa NARGY SERVICIOS AUXILIARES S.L amb 
NIF B64863285, per import 6.672,00€, més 1.401,12€, corresponents al 21% 
d’IVA, sent un import total de 8.073,12€, IVA inclòs. 



 
 
5.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
un import màxim de 8.073,12 euros, IVA inclòs, a càrrec de la partida del 
pressupost municipal en vigor, 11 92001 22701 Servei de custòdia Casa 
Consistorial, a favor de l’empresa NARGY SERVICIOS AUXILIARES S.L amb 
NIF B64863285. 
 
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.- Aquest contracte estarà vigent des de l’1 de juliol i fins el 30 de setembre de 
2019. 
 
8.- El responsable del contracte és la Directora de Comunicació, sota la 
supervisió de la qual es desenvoluparà el mateix. 
  
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. 
 
 
12. Proposta d’aprovació del subministrament d’un repetidor per a la xarxa 
de radiocomunicacions (exp. 2019/1432/2623). 
 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació per al subministrament d’un 
Repetidor Digital UHF, en règim de compra, per la Policia Local d’Esplugues de 
Llobregat. 
 
Tipus de contracte: Contracte menor 
Objecte: subministrament, en règim de compra, instal·lació i posta en marxa  
d’un Repetidor Digital UHF per la Policia Local d’Esplugues de Llobregat 
Procediment de contractació: Contracte menor. Tramitació: Ordinària 
Codi CPV: 32500000-8  Equipo y material para telecomunicaciones 
Valor estimat del contracte: 3.300,00€ IVA: 693,00€  
Preu: 3.993,00€ 
Duració: El contracte estarà vigent des de la notificació de l’adjudicació del 
contracte i els 15 dies naturals següents. 
 
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 Mercury Barcelona 
S.L., amb NIF B60838216, per import de 3.993,00€, 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 compra, instal·lació i posta en marxa d’un 
Repetidor Digital UHF per a la Policia Local 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 les condicions que regiran la realització del contracte, establint que el 
pressupost d’execució del contracte és d’import 3.300,00€, més 693,00€ 
corresponents al 21% d’IVA. 
 
4. Adjudicar el contracte a l’empresa Mercury Barcelona S.L., amb NIF 
B60838216, per import de 3.300,00€, més 693,00€ corresponents al 21% d’IVA, 
sent un import total de 3.993,00€, IVA inclòs. 
 
5. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
un import màxim de 3.993,00 euros, IVA inclòs, a càrrec de la partida del 
pressupost municipal en vigor, 11 92000 62600 Equips per a processos 
d'informació, a favor de l’empresa Mercury Barcelona S.L., amb NIF B60838216. 
 
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 termini màxim previst per l'entrega de la totalitat del subministrament, serà 
de 15 dies naturals, des de la notificació de l'acord de l'adjudicació del contracte 
menor. 
 
8. El responsable del contracte és el Director de Policia Local. 



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

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 
 
13. Proposta d’aprovació del requeriment de fiança a l’adjudicatari de la 
contractació del servei de suport per a activitats municipals que 
requereixen mitjans audiovisuals (exp. 2019/3280/1408). 
 
Per acord de la Junta de Govern Local en sessió de dia 5 d’abril d’enguany 
es va acordar aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment 
obert ordinari del servei de suport per a les activitats municipals que precisen 
mitjans audiovisuals, amb un pressupost màxim total de licitació de 82.380€, 
més 17.299,80€ en concepte d’IVA (import total, 99.679,80€ IVA inclòs), així 
com els plecs de condicions econòmiques administratives i tècniques que 
regeixen aquesta contractació. 
 
En data 7 de maig de 2019, es va constituir la mesa de contractació que va 
procedir a l’obertura del sobre A corresponent a les declaracions 
responsables i del sobre B que contenia el projecte tècnic de les empreses 
presentades dintre de termini. 
 
Una vegada valorada la documentació  presentada la mesa va admetre  a 
la licitació i va validar el projecte tècnic per tal de procedir a la seva valoració, 
de les següents empreses. 
 
1.- JCSM. 
2.- SONOSTUDI, S.A. 
 
En data 15 de maig de 2019, la taula de contractació va celebrar sessió per 
tal de procedir a la lectura de les valoracions de la documentació continguda  
al Sobre B i a l’obertura de les ofertes contingudes al Sobre C, segons els 
criteris previstos al plec de clàusules tècniques i administratives particulars. 
 
Sobre B 
 

JCSM 45 pts. 
SONOSTUDI, S.A. 15 pts. 

 
Sobre C 
 

EMPRESA OFERTA IVA 21% TOTAL 
JCSM 75.226,00€ 15.797,46€ 91.023,46€ 
SONOSTUDI S.A 74.140,00€ 15.569,00€ 89.709,40€ 

 



 
En data 27 de maig de 2019  es constitueix la Mesa de contractació  en la 
qual es dona compte de les valoracions globals del Sobre C (oferta 
econòmica + criteris automàtics) amb el següent resultat. 
 
EMPRESA VALORACIÓ 

OFERTA 
ECONÓMICA 

ALTRES 
CRITERIS  
AUTOMÀTICS 

PUNTUACIÓ 
TOTAL 

SONOSTUDI S.A 45,00pts. 0,00 pts. 45,00 PTS 
JCSM 39,06 pts. 10,00 pts. 49,06 PTS 

 
S’ha de fer palesa la següent consideració respecte de l’oferta econòmica de 
SONOSTUDI S.A que, una vegada valorada segons les fórmules  
plasmades al plec de contractació administrativa, registra una baixa 
temerària en estar  per sota del percentatge indicat a l’apartat 2.8 dels  
plecs administratius particulars. 
 
Aquesta circumstància s’ha plantejat  a la mesa de contractació per tal de 
valorar l’obertura d’un termini d’audiència a la licitadora SONOSTUDI S.A. 
per tal de  justificar el percentatge de baixa anormal. Atès que la valoració 
global de les ofertes presentades  posa de manifest que en qualsevol dels 
supòsits l’oferta més avantatjosa és la de JCSM, la mesa determina la no 
necessitat de procedir a l’obertura del tràmit d’audiència a SONOSTUDI S.A 
per la circumstància d’oferta anormalment baixa per raons d’economia 
administrativa. 
 
Un cop realitzada la valoració de totes les ofertes admeses i considerada la 
totalitat dels criteris establerts pels Plecs del concurs, la puntuació total en 
ordre decreixent és la següent: 
 

EMPRESA PUNTUACIÓ 
OBTINGUDA 

JCSM   94,06 pts. 
SONOSTUDI S.A   60,00 pts. 

 
A la vista dels resultats , es determina que l’empresa amb l’oferta amb millor 
relació qualitat-preu per a ser  proposada com empresa adjudicatària del 
contracte del servei d’atenció domiciliària, és la de JCS amb un import 
d’adjudicació de 75.226,91€, import total IVA INCLÓS de 91.023,46€. 
 
Per tot l’anterior, la Mesa de contractació constituïda en data 27 de maig  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 al Sr. ..., com a millor oferta en relació qualitat-
preu, per a què en el termini dels 5 dies hàbils següents al de la notificació 
d’aquest requeriment, presenti en aquest ajuntament la documentació que 
s’indica a la clàusula 5 del Plec de clàusules econòmiques administratives 
que regeixen en aquesta licitació. 
 



 
Així mateix se li requereix que dipositi en la Tresoreria municipal la quantitat 
de 3.761,30€ en concepte de garantia definitiva d’aquest contracte. 
  
S’acorda: 
 
PRIMER.- Requerir al Sr. ..., 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 del Plec de clàusules 
econòmiques administratives que regeixen en aquesta licitació. 
 
A més, s’ha de dipositar en la Tresoreria municipal la quantitat de 3.761,30€ 
en concepte de garantia definitiva d’aquest contracte . 
 
Transcorregut aquest termini de 5 dies hàbils sense que s’acrediti la 
constitució de la garantia definitiva i la resta de la documentació, es 
considerarà que el licitador ha retirat la seva oferta i es procedirà a requerir 
a la següent empresa licitadora classificada.  
 
Les garanties exigides en poden prestar-se en alguna de les següents formes: 
 
1.- A través de transferència bancària (fiança), mitjançant la carta de 
pagament que s'adjuntarà a la notificació d’aquest acord. En aquest cas 
s'haurà d'enviar comprovant de transferència al correu electrònic: 
tresoreria@esplugues.cat 
 
2.- Mitjançant aval bancari, presentat amb la redacció que s'acompanyarà 
com a document adjunt a la notificació d’aquest acord. 
 
3.- Mitjançant contracte d'assegurança de caució, presentat amb la redacció 
que s'acompanyarà com a document adjunt a la notificació d’aquest acord, i 
essent necessari el certificat on s'acrediti que l'entitat asseguradora es troba 
autoritzada per operar en el ram. 
 
En tots els casos la garantia constituïda s'ha de presentar juntament amb la 
còpia de l'acord. 
 
En el moment de presentar la corresponent garantia, serà necessari 
presentar també la fitxa bancària (en cas que no s'hagi presentat prèviament 
a l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat o s'hagi modificat el compte 
bancari). 
 
SEGON.- Notificar el present acord a les persones interessades. 
 
 
14. Proposta d’adjudicació d’un contracte menor per al lloguer d'un 
entarimat, taules i cadires amb motiu de la Festa del Joc i l’acte de cloenda 
d'entitats esportives durant mes de juny (exp. 2019/5964/1411). 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

mailto:tresoreria@esplugues.cat


 
 
Primer.- Vista la Memòria relativa al contracte menor que seguidament es 
transcriu literalment: 
 
“Número d’expedient:2019/5964/1411 
Assumpte: Contracte menor pel lloguer d’entarimat, taules i cadires per a la 
celebració d’activitats esportives i cloendes d’entitats esportives del municipi 
durant el mes de juny 2019. 
Tipus de contracte: Servei 
Procediment i forma d’adjudicació. Contracte menor 
 
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 
 
L’òrgan competent de contractació és l’Alcaldessa, 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 té previst organitzar properament la Festa del Joc al 
Parc dels Torrents. Un cop realitzada la consulta a l’Ajuntament d’Esplugues 
sobre la disponibilitat de material d’infraestructura per a la organització de les 
activitats, constatem que no disposem de l’entarimat necessari per a la realització 
de les activitats previstes, per la qual cosa, es fa necessari el lloguer d’aquest 
entarimat. 
 
Per altre banda, durant el mes de juny, les entitats esportives del municipi 
organitzen la cloenda de la temporada esportiva amb el conjunt d’associats/des 
de l’entitat. L’Ajuntament d’Esplugues col·labora cedint material d’infraestructura 
com taules i cadires per dur a terme l’activitat. Degut a que l’Ajuntament en les 
dates sol·licitades per les entitats tampoc disposa d’aquest material, es fa 
necessari també el lloguer d’aquest material.   
 
DESCRIPCIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
L’objecte del contracte es el lloguer d’un entarimat i un nombre determinat de 
taules i cadires per a la celebració d’activitats esportives i cloendes d’entitats 
esportives del municipi durant el mes de juny 2019. 
 
a) El servei contempla  el trasllat, muntatge, desmuntatge i retirada del material 
un cop finalitzi l’activitat. 
 
b) Es tracta d’un contracte de servei. 
 
c) Codi CPV: 79953000-9 Serveis d’organització de festivals. 
 
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 (21%) Pressupost per 

contracte 
Aplicació 
pressupostària 

Denominació 

 
5.076,00€ 
 
 

 
1.065,96€ 

 
6.141,96€ 

 
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). 

 
L’empresa proposada com a adjudicatària del contracte de servei, te la capacitat 
i l’habilitació professional adequades per tal d’executar el contracte.  
 
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 és des de la seva adjudicació i finalitza el 30 de juny de 
2019. 
 
LLOC DE LA PRESTACIÓ 
 
Els llocs on s’ha d’instal·lar el material contractat és el següent: L’entarimat  va 
ubicat a la zona del llac del Parc dels Torrents. 
Les taules i cadires van ubicades en diferents instal·lacions esportives i escoles 
públiques d’Esplugues (Camps Municipals de Futbol, Parc Pou d’en Fèlix, Escola 
Isidre Martí, Escola Prat de la Riba). 
 
TERMINI DE GARANTIA O JUSTIFICACIÓ DEL SEU NO ESTABLIMENT 
 
No en té. 



 
 
FORMA DE PAGAMENT DEL PREU 
 
Prèvia presentació de factura i una vegada realitzat el servei. 
 
RESPONSABLE DEL CONTRACTE 
 
Director del Servei d’Esports. 
 
ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA PRESTACIÓ 
 
L’objecte del contracte és el lloguer d’un entarimat i un nombre determinat de 
taules i cadires per a la celebració d’activitats esportives i cloendes d’entitats 
esportives del municipi durant el mes de juny 2019. 
 
L’empresa adjudicatària ha d’encarregar-se del trasllat, muntatge, desmuntatge 
i retirada del material contractat d’acord amb els següents horaris i dates : 
 

 
Material Tipus  Lloc Data lliurament Data recollida 

Entarimat  

Mides: 10m x 6m 
x70cms amb faldó 
negre. Escala 
d’accés. Baranes 
tarima. 

Parc dels Torrents Dissabte 8 de 
juny 20019 

Dilluns 10 de 
juny 2019 

285 taules 
 

Taula plegable de 
polietilè amb 
estructura d’acer. 
Mides:1,8mx 75cm  

Diferents Edificis 
municipals i escoles 
d’Esplugues 

Divendres 14 de 
juny 2019 

Dilluns16 de 
juny 2019 

1.630 
cadires 
 

Cadira apilable de 
resina. 
Mides: 54 
cmx56cmx82cm 

Diferents Edificis 
municipals i escoles 
d’Esplugues 

Divendres 14 de 
juny 2019 

Dilluns16 de 
juny 2019 

 
LA JUSTIFICACIÓ DE LA INSUFICIÈNCIA DE MITJANS PER A LA 
REALITZACIÓ DEL SERVEI 
 
L’Ajuntament no disposa de mitjans ni personal per poder cobrir aquest tipus de 
servei. 
 
SOL.LICITUD DE L’OFERTA ENVIADA A EMPRESA O EMPRESES AMB 
APTITUD PER A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
S’ha fet una única sol·licitud a l’empresa: RJ Serveis Festes i Espectacles S.L., 
per considerar que té la capacitació i l’habilitació professional adequades per a 
la realització de l’objecte contractual. 
 
VALORACIÓ DE L’OFERTA PRESENTADA 
 
L’empresa RJ Serveis Festes i Espectacles S.L. ha fet una oferta en data 30 de 
maig de 2019, per import de 5.076€, més IVA de 1.065,96€, que dona un total 



 
IVA inclòs de 6.141,96€. L’oferta presentada s’ajusta a les necessitats de 
l’Ajuntament i compleix els requeriments i condicions del servei objecte del 
contracte. 
 
PERSONA FÍSICA O JURÍDICA A LA QUE ES PROPOSA REALITZAR 
L’ADJUDICACIÓ 
 
Es proposa realitzar l’adjudicació a l’empresa R.J. Serveis Festes i Espectacles 
SL, amb NIF B 62782313, C/ Font de la Ventaiola, 2 Navàs. Telèfon 938390700 
i correu electrònic festes@rjserveis.com. 
 
COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS FISCALS I AMB LA SEGURETAT 
SOCIAL 
 
Consten a l’expedient els certificats acreditatius que la persona física o jurídica 
a favor de la qual es proposa l’adjudicació, es troba al corrent de pagament 
respecte les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
 
Segon.- Atès que és normativa aplicable la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic (LCSP); el Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, 
pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques; el Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es 
desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del 
Sector Públic; la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, 
el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i, en el seu defecte, les normes de 
contractació del dret privat, és procedent emetre informe favorable, en relació 
amb l’adopció del següent acord: 
  
S’acorda: 
 
1.- Aprovar l’expedient de contractació i la MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL 
CONTRACTE MENOR incorporada a l’expedient, aprovant expressament la 
necessitat de procedir a  la contractació del servei d’instal·lació d’entarimat, 
taules i cadires per a la celebració d’activitats esportives i cloendes d’entitats 
esportives del municipi durant el mes de juny 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 total de 6.141,96€ (IVA 
INCLÒS). 
 
4.- Adjudicar el contracte a favor de l’empresa R.J. Serveis Festes i Espectacles 
SL, amb NIF B 62782313, C/ Font de la Ventaiola, 2 Navàs. Telèfon 938390700 
i correu electrònic festes@rjserveis.com. 
 



 
5.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
import total de 6.141,96€ 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-. La vigència del contracte va des de la seva formalització fins el dia 30 de juny 
de 2019. 
 
8.- La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix és ..., Director del Servei d’Esports. 
 
9.- Notificar la present resolució a la persona adjudicatària. 
 
10.- Ordenar la publicació del contracte menor en la forma prevista a l'article 63.4 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
 
15. Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració amb el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat per a la realització d'activitats de control de 
mosquits (exp. 2019/5968/1374). 
 
El Servei de Control de Mosquits, que depèn del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat, realitza des de l’any 1989 activitats de caracterització d’aquests tipus 
d’insectes, així com activitats de desinsectació, tot això dirigit a la protecció del 
medi i la salut pública. 
 
El control que el Servei de Control de Mosquits realitza es basa en mètodes de 
lluita integrada que, tot i assolint la màxima eficàcia, tenen un efecte mínim sobre 
el medi ambient. El concepte de lluita integrada inclou i combina en un mateix 
àmbit tots els recursos de lluita contra els mosquits: la lluita química, les 
modificacions físiques del medi, la lluita biològica i les accions culturals. 
 
Mitjançant la proposta d’aquest ajuntament, la Comissió de Govern del Consell 
Comarcal del Baix Llobregat va acordar a l’any 1991, incloure a Esplugues de 
Llobregat en el conjunt de municipis adherits a l’esmentat programa. 
 
Aquest conveni s’ha vingut prorrogant per successius períodes anuals fins l’any 
2018, d’acord als corresponents acords dels òrgans competents de les 
respectives entitats. 
 
Aquest conveni s’ha vingut prorrogant per successius períodes anuals fins l’any 
2018, d’acord als corresponents acords dels òrgans competents de les 
respectives entitats. 
 



 
En data 4 d’abril d’enguany el Consell Comarcal del Baix Llobregat ha acordat 
en sessió de la seva junta de govern, aprovar la subscripció del Conveni  
d’activitats de control de mosquits que serà vigent a partir de 2019 amb les 
minutes corresponents a cadascun dels municipis subscriptors. 
 
L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat que ja es va adherir als anteriors 
convenis, valora molt positivament els resultats de la col·laboració per a totes les 
parts implicades. 
 
En aquesta tessitura, des de l’àrea de salut pública de l’ajuntament, s’ha informat 
favorablement la continuïtat de la col·laboració i l’adhesió al nou conveni per a la 
realització d’activitats del control de mosquits 
 
Vist l’informe emès per l’àrea de salut pública, que recull una valoració favorable 
a l’adhesió a aquest nou conveni de col·laboració per a la realització d’actuacions 
de control de mosquits. 
 
Vist que a l’esmentat informe s’expressa que “l’adhesió per part de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat al present conveni suposa una aportació de la quantitat 
de 7.561,50€ de la partida 68 31100 48026 (Conveni Consell Comarcal Baix 
Llobregat - Mosquit tigre), per part d’aquest ajuntament, fent-se efectiu en dues 
parts alíquotes; la primera arran de la signatura del conveni i la segona abans 
del mes de setembre de 2019. 
  
S’acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat al nou 
conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat per a la 
realització d’activitats de control de mosquits per l’any 2019. 
 
SEGON.- Autoritzar, disposar una despesa i reconeixement l’obligació per la 
quantitat de 7.561,50€, a favor del Consell Comarcal del Baix Llobregat (CIF 
P5800011H) relatiu al conveni de col·laboració per a la realització d’activitats de 
control de mosquits per l’any 2019, amb càrrec a la partida 68 31100 48026 
anomenada (Conveni Consell Comarcal Baix Llobregat - Mosquit tigre), per a fer 
front a les obligacions derivades de dit conveni. 
 
“Aquesta aportació haurà de fer-se efectiva en dos parts iguals, la primera de les 
quals haurà de fer-se efectiva a l’aprovació i signatura d’aquest conveni i la 
segona abans del més de desembre de 2019”, segons consta en el tercer punt 
del conveni de col·laboració. 
 
TERCER.- Proposar el pagament corresponent al 50% de la despesa aprovada, 
per import de 3.780,75€, a favor del Consell Comarcal del Baix Llobregat amb 
CIF P5800011H. 
 
El pagament corresponent al 50% restant, de la despesa aprovada, per import 
de 3.780,75€ es realitzarà abans del més de desembre de 2019. 
 



 
 
16. Proposta d'aprovació d'ajuts econòmics puntuals en concepte 
d'emergències socials (exp. 2019/5627/2883). 
 
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 17 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 17 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  

10/1810 Z, A SUBMINISTRAMENTS AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA 
CAN 
VIDALET 72,00 € 

13/446 B, A SUBMINISTRAMENTS AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA 
CAN 
VIDALET 65,21 € 

13/446 B, A SUBMINISTRAMENTS AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA 
CAN 
VIDALET 62,23 € 

13/446 B, A SUBMINISTRAMENTS AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA 
CAN 
VIDALET 55,20 € 

10/1810 Z, A SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U 
CAN  
VIDALET 26,64 € 

16/200 PV, RK SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U 
CAN  
VIDALET 65,57 € 

10/1042 KZ, I SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U 
CAN  
VIDALET 20,78 € 

10/1042 KZ, I SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U 
CAN  
VIDALET 19,58 € 

10/1810 Z, A SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A 
CAN  
VIDALET 55,54 € 

10/1042 KZ, I SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A 
CAN  
VIDALET 101,66 € 

16/200 PV, RK SUBMINISTRAMENTS NATURGY IBERIA, S.A 
CAN 
VIDALET 58,30 € 



 
10/1042 KZ, I SUBMINISTRAMENTS NATURGY IBERIA, S.A 

CAN 
VIDALET 64,17 € 

10/1042 KZ, I SUBMINISTRAMENTS NATURGY IBERIA, S.A 
CAN 
VIDALET 73,79 € 

18/323 N, K 
DESPESES 
ODONTOLOGIA 

ASOCIACIÓN ACCION PLANETARIA 
DSR 

CAN 
VIDALET 220,00 € 

16/200 PV, RK 
DESPESES 
ESCOLARS  ESCOLA MATILDE ORDUÑA 

CAN 
VIDALET 400,00 € 

10/670 CP, J ULLERES  OPTICA DEL PENEDES 
CAN 
VIDALET 286,00 € 

18/846 AM, GC  DESPESES LLOGUER PRECIADO FINCAS SL 
CAN 
VIDALET 750,00 € 

 
SEGON.- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions corresponents a una 
despesa total de 2.396,67€, 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  
10/1810 Z, A AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA 72,00 € 
13/446 B, A AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA 65,21 € 
13/446 B, A AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA 62,23 € 
13/446 B, A AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA 55,20 € 

10/1810 Z, A ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U 26,64 € 
16/200 PV, RK ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U 65,57 € 

10/1042 KZ, I ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U 20,78 € 
10/1042 KZ, I ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U 19,58 € 
10/1810 Z, A ENDESA ENERGIA S.A 55,54 € 
10/1042 KZ, I ENDESA ENERGIA S.A 101,66 € 
16/200 PV, RK NATURGY IBERIA, S.A 58,30 € 

10/1042 KZ, I NATURGY IBERIA, S.A 64,17 € 
10/1042 KZ, I NATURGY IBERIA, S.A 73,79 € 
18/323 N, K ASOCIACIÓN ACCION PLANETARIA DSR 220,00 € 
16/200 PV, RK ESCOLA MATILDE ORDUÑA 400,00 € 
10/670 CP, J OPTICA DEL PENEDES 286,00 € 
18/846 AM, GC  PRECIADO FINCAS SL 750,00 € 

 
TERCER.- Les quantitats reconegudes en la present proposta, per valor total de 
2.396,67 euros, seran pagades de forma individualitzada, als creditors següents: 
 

EXP.SIAS CREDITOR DADES BANCÀRIES IMPORT 
10/1810 AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA ES6121008740560200268061 72,00 € 
13/446 AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA ES6121008740560200268061 65,21 € 
13/446 AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA ES6121008740560200268061 62,23 € 
13/446 AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA ES6121008740560200268061 55,20 € 

10/1810 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U ES6401980601642010445829 26,64 € 
16/200 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U ES6401980601642010445829 65,57 € 

10/1042 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U ES6401980601642010445829 20,78 € 



 
10/1042 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U ES6401980601642010445829 19,58 € 
10/1810 ENDESA ENERGIA S.A ES3801980601662023216928 55,54 € 
10/1042 ENDESA ENERGIA S.A ES3801980601662023216928 101,66 € 
16/200 NATURGY IBERIA, S.A ES3801980601662023216928 58,30 € 

10/1042 NATURGY IBERIA, S.A ES3801980601662023216928 64,17 € 
10/1042 NATURGY IBERIA, S.A ES3801980601662023216928 73,79 € 
18/323 ASOCIACIÓN ACCION PLANETARIA DSR ES3921000807750201235991 220,00 € 
16/200 ESCOLA MATILDE ORDUÑA ES1021000322030200272563 400,00 € 
10/670 OPTICA DEL PENEDES ES0600815283320001111714 286,00 € 
18/846 PRECIADO FINCAS SL ES5220389904436000159560 750,00 € 

 
QUART.- Proposar el pagament corresponent a les quantitats econòmiques 
aprovades en la present resolució. 
 
 
17. Proposta d'aprovació d'ajuts econòmics en concepte de beques 
d'activitats d'estiu, any 2019 (exp. 2019/5950/2779). 
 
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 funció de 
la situació socioeconòmica de la família, en concepte de beques d’assistència i 
menjador de diverses activitats d’estiu, recollides al programa Espluestiu 2019. 
 
En aquest sentit, la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada en data 
29 de juny de 2018, va aprovar el document “Barems i criteris per a l’atorgament 
d'ajuts econòmics”, curs 2018-2019 (posteriorment modificat en data 21 de 
desembre de 2018) i va acordar la convocatòria de presentació de sol·licituds 
per aquests tipus d’ajuts. 
 
Ateses les 150 sol·licituds d’ajuts econòmics presentades i vist l’informe emès 
per la UJA de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania, on es fa constar que s’ha 
realitzat la valoració econòmica i administrativa corresponent a aquests tipus 
d’ajuts econòmics, en compliment dels barems i criteris per a l’atorgament d’ajuts 
econòmics de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, curs 2018-2019. 
 
Des dels Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament, s’acorda atendre conjuntament 
amb els esplais aquells menors que tenen un pla educatiu de família (PEI), on 
queda estipulat el pla de treball de la família envers el menor en seguiment per 
part dels educador/es socials dels equips bàsics de serveis socials.  
 
Un cop verificades aquestes dades i segons els acords establerts amb les 
entitats Club d’Esplai Pubilla Cases i Grup d’Esplai Espurnes, prèvia valoració 
dels casos per part dels serveis socials bàsics municipals i vist l’informe emès 
pels Serveis Tècnics Municipals. 
 
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; així com el document “Barems i criteris per a l’atorgament 
d'ajuts econòmics” d’aquest Ajuntament. 
 
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g. del Decret 
d’alcaldia núm. 1.466, de 18 de juny de 2015, per a la concessió de subvencions 
amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte. 
  
S’acorda: 
 
Primer.- ESTIMAR un total de 130 sol·licituds d’ajuts econòmics, en concepte 
de beques d’assistència i menjador a diverses activitats d’estiu, any 2019, amb 
els percentatges de bonificació valorats per cada cas que s’indiquen: 
 

Primer Cognom Segon Cognom Nom Cost Assistència Cost Menjador % Beca 
A A L 275,85 € 421,08 € 100% 
A A D 193,11 € 421,08 € 100% 
A R V 446,00 € 370,80 € 90% 
A M J 205,00 € 0,00 € 90% 
A G C 280,00 € 0,00 € 90% 
A G I 280,00 € 0,00 € 90% 
A L J 320,00 € 0,00 € 90% 
A C H 195,00 € 232,06 € 65% 
B F F 195,00 € 321,30 € 90% 
B H S 347,00 € 0,00 € 90% 
B M I 323,00 € 0,00 € 90% 
B R A 195,00 € 0,00 € 65% 
B C M 160,00 € 192,78 € 90% 
B  N 195,00 € 357,00 € 100% 
B  N 165,75 € 357,00 € 100% 
B C S 48,26 € 0,00 € 90% 
B C L 48,26 € 0,00 € 90% 
B N L 195,00 € 0,00 € 90% 
C R A 195,00 € 321,30 € 90% 
C R J 165,75 € 321,30 € 90% 
C R N 255,28 € 474,98 € 90% 
C F Y 165,75 € 0,00 € 40% 
C F D 195,00 € 203,20 € 40% 
C B N 255,28 € 131,94 € 25% 
C M D 154,26 € 0,00 € 90% 
C M M 145,55 € 0,00 € 90% 
C Z C 320,00 € 0,00 € 25% 
C B L 195,00 € 0,00 € 90% 
C A G 240,00 € 0,00 € 90% 
C V G 240,00 € 0,00 € 90% 
D E S 392,00 € 0,00 € 50% 
D M M 260,00 € 0,00 € 90% 
D R N 203,86 € 0,00 € 90% 
D M K 195,00 € 321,30 € 90% 
D M N 165,75 € 0,00 € 90% 
D D R 205,68 € 0,00 € 25% 



 
E M N 160,00 € 0,00 € 65% 
E T M 215,00 € 288,00 € 90% 
F L Y 160,00 € 0,00 € 90% 
F B C 154,26 € 0,00 € 90% 
G G T 215,00 € 0,00 € 65% 
G N F 203,86 € 0,00 € 40% 
G M D 184,50 € 0,00 € 90% 
G M S 205,00 € 0,00 € 90% 
G M L 175,50 € 0,00 € 90% 
G F F 160,00 € 192,78 € 90% 
G  S 136,00 € 192,78 € 90% 
G B K 382,50 € 350,00 € 100% 
G R R 142,71 € 0,00 € 90% 
G R S 142,71 € 0,00 € 90% 
G  M 180,00 € 448,56 € 90% 
G C M 315,00 € 0,00 € 65% 
H L O 322,00 € 0,00 € 90% 
H A G 102,84 € 0,00 € 90% 
H G D 195,00 € 89,26 € 25% 
J T D 315,00 € 315,00 € 90% 
K Z N 320,00 € 0,00 € 100% 
L R O 97,70 € 0,00 € 65% 
L R A 102,84 € 0,00 € 65% 
L S J 129,59 € 0,00 € 90% 
L S X 129,59 € 0,00 € 90% 
L S A 129,59 € 0,00 € 90% 
L M S 195,00 € 0,00 € 90% 
M Z S 203,86 € 0,00 € 90% 
M M C 347,00 € 0,00 € 90% 
M M P 195,40 € 0,00 € 90% 
M M J 185,63 € 0,00 € 90% 
M C M 203,86 € 0,00 € 90% 
M C G 193,67 € 0,00 € 90% 
M A D 240,00 € 360,00 € 90% 
M A D 240,00 € 360,00 € 90% 
M V C 195,00 € 321,30 € 90% 
M R A 456,00 € 320,40 € 90% 
M R T 456,00 € 320,40 € 90% 
M C A 240,00 € 360,00 € 90% 
M C C 240,00 € 360,00 € 90% 
M C G 180,00 € 257,04 € 90% 
M A S 174,83 € 0,00 € 90% 
N  M 392,00 € 0,00 € 50% 
O S L 165,75 € 89,26 € 25% 
O S A 195,00 € 89,26 € 25% 
O D I 180,00 € 0,00 € 90% 
O  A 203,86 € 421,08 € 100% 
O  M 193,67 € 421,08 € 100% 
O S S 193,67 € 378,98 € 90% 
O S M 203,86 € 378,98 € 90% 



 
P  O 203,86 € 0,00 € 90% 
P P E 320,00 € 0,00 € 90% 
P G K 220,00 € 0,00 € 65% 
P O A 102,84 € 0,00 € 65% 
P O V 97,70 € 0,00 € 65% 
P R M 195,00 € 0,00 € 90% 
P Z I 170,00 € 136,80 € 90% 
P N L 195,00 € 321,30 € 90% 
P T I 143,98 € 269,12 € 90% 
R V C 178,50 € 187,43 € 90% 
R G E 245,00 € 360,00 € 90% 
R Z A 347,00 € 0,00 € 100% 
R S I 255,28 € 0,00 € 65% 
R S R 242,52 € 0,00 € 65% 
R R I 195,00 € 0,00 € 90% 
R B L 195,00 € 321,30 € 90% 
R H A 195,00 € 0,00 € 65% 
S M A 347,00 € 0,00 € 90% 
S P A 195,00 € 0,00 € 90% 
S P J 240,00 € 0,00 € 90% 
S  B 193,67 € 0,00 € 90% 
S  F 183,47 € 0,00 € 90% 
S  A 203,86 € 0,00 € 90% 
S M A 200,00 € 0,00 € 65% 
S M J 200,00 € 0,00 € 65% 
S M J 320,00 € 0,00 € 90% 
S C N 195,00 € 321,30 € 90% 
S S D 203,86 € 96,02 € 90% 
S G S 203,86 € 0,00 € 90% 
S G A 193,67 € 0,00 € 90% 
S D V 246,33 € 457,92 € 90% 
S D I 193,67 € 378,98 € 90% 
T Q M 195,00 € 0,00 € 65% 
T Q D 175,50 € 0,00 € 65% 
T V A 184,50 € 0,00 € 90% 
T V N 205,00 € 0,00 € 90% 
T H A 195,00 € 321,30 € 90% 
T B D 102,84 € 0,00 € 25% 
V G N 195,00 € 0,00 € 90% 
V G V 175,50 € 0,00 € 90% 
V L D 165,75 € 0,00 € 90% 
V L A 195,00 € 321,30 € 90% 
V H A 250,00 € 0,00 € 40% 
Z R H 240,00 € 257,04 € 90% 

 
Segon.- DESESTIMAR un total de 20 sol·licituds d’ajuts econòmics en concepte 
de beques d’assistència i menjador a diverses activitats d’estiu, any 2019, que 
es detallen a l’annex de l’informe adjunt, pels motius que al mateix s’indiquen: 
 
CASAL D’ESTIU 



 
 

ASSOCIACIÓ CLUB ESPLAI PUBILLA CASES  
TUTOR LEGAL    
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom Motiu de desestimació 

R R C EMPADRONAMENT INFERIOR A 1 ANY 
R R C EMPADRONAMENT INFERIOR A 1 ANY 
A M V SUPERA BAREMS DE CAPITAL IMMOBILIARI 
S H L SUPERA BAREMS ECONÒMICS 
P M A SUPERA BAREMS ECONÒMICS 
P M A SUPERA BAREMS ECONÒMICS 
G H A SUPERA BAREMS DE CAPITAL IMMOBILIARI 
M G J EMPADRONAMENT INFERIOR A 1 ANY 
C L A EMPADRONAMENT FORA DEL MUNICIPI 
  
SENSE ENTITAT ASSOCIADA    
TUTOR LEGAL    
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom Motiu de desestimació 

A   D M CENTRE NO SUBVENCIONAT 
A   D M CENTRE NO SUBVENCIONAT 
          
CALAIX DE CULTURA    
TUTOR 
LEGAL         
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom Motiu de desestimació 

R C C NO REALITZA L'ACTIVITAT 
  
ESPLAI ESPURNES   
TUTOR 
LEGAL         
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom Motiu de desestimació 

B C C A ACTIVITAT NO SUBVENCIONABLE 
          
          
CASAL ESPORTIU       
 
DUET ESPLUGUES, S.A.(CIF Centre :A-63.876.346) 
TUTOR 
LEGAL         
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom Motiu de desestimació 

G H A E SUPERA BAREMS DE CAPITAL IMMOBILIARI 
M R N SUPERA BAREMS ECONÒMICS 

 
Tercer.- NO ADMETRE a tràmit 5 sol·licituds d’ajuts econòmics, en concepte de 
d’assistència i menjador a diverses activitats d’estiu, any 2019, atès que les 



 
persones interessades han presentat la sol·licitud fora del termini establert per 
aquests tipus d’ajuts: 
 
CASAL D’ESTIU 
 

ASSOCIACIÓ CLUB ESPLAI PUBILLA CASES    
TUTOR LEGAL     

Primer Cognom Segon Cognom Nom 
G P K 
A V H X 
A V H X 
 
SENSE ENTITAT ASSOCIADA  
TUTOR LEGAL      

Primer Cognom Segon Cognom Nom  

A D L H  
         
ESPLAI ESPURNES    
TUTOR LEGAL      

Primer Cognom Segon Cognom Nom  

G S C  
        

Quart.- AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER les obligacions 
corresponents a una despesa de 35.293,49 euros, amb càrrec a la partida 
pressupostària 68.23100.48018 del pressupost vigent, en concepte de beques 
d’assistència i menjador a diverses activitats d’estiu, any 2019, a favor dels tutors 
legals que es relacionen, amb el imports resultants que així mateix s’indiquen:  

CAMPUS ESPORTIUS 
   
FUTBOL ASSOCIACIÓ ESPLUGUENC (CIF G61396065)  
TUTOR 
LEGAL             
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom 

Beca 
Casal 

Beca 
Menjador 

Total 
Beca 

T A S 193,50 € 259,20 € 452,70 € 
G T I 220,50 € 324,00 € 544,50 € 
A V V 216,00 € 324,00 € 540,00 € 
A V V 216,00 € 324,00 € 540,00 € 
G S A 139,75 € 0,00 € 139,75 € 
C P E 216,00 € 324,00 € 540,00 € 
C P E 216,00 € 324,00 € 540,00 € 
V B N 216,00 € 0,00 € 216,00 € 
      1.633,75 € 1.879,20 € 3.512,95 € 
              
CLUB DE FUTBOL CAN VIDALET (CIF G58798364)  
TUTOR 
LEGAL             



 
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom 

Beca 
Casal 

Beca 
Menjador 

Total 
Beca 

T L M 283,50 € 283,50 € 567,00 € 
G P A 252,00 € 0,00 € 252,00 € 
G P A 252,00 € 0,00 € 252,00 € 
B R M 382,50 € 350,00 € 732,50 € 
B V A 290,70 € 0,00 € 290,70 € 
G L D 204,75 € 0,00 € 204,75 € 
      1.665,45 € 633,50 € 2.298,95 € 
              
CLUB GIMNASTICA ESPLUGUES LES MORERES (CIF G58761289)  
TUTOR 
LEGAL             
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom 

Beca 
Casal 

Beca 
Menjador 

Total 
Beca 

H C J 100,00 € 0,00 € 100,00 € 
L V M 289,80 € 0,00 € 289,80 € 
R R M 410,40 € 288,36 € 698,76 € 
R R M 410,40 € 288,36 € 698,76 € 
P G A 288,00 € 0,00 € 288,00 € 
A R Y 401,40 € 333,72 € 735,12 € 
Z L L 153,00 € 123,12 € 276,12 € 
      2.053,00 € 1.033,56 € 3.086,56 € 
 
ESPLU-ARTISTIC CLUB PATÍ (CIF G67107201)  
TUTOR 
LEGAL             
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom 

Beca 
Casal 

Beca 
Menjador 

Total 
Beca 

G P R 143,00 € 0,00 € 143,00 € 
              
              
CASAL ESPORTIU  
              
DUET ESPLUGUES, S.A. (CIF A63876346)  
TUTOR 
LEGAL             
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom 

Beca 
Casal 

Beca 
Menjador 

Total 
Beca 

S D C 221,70 € 412,13 € 633,83 € 
S D C 174,30 € 341,08 € 515,39 € 
R L E 128,44 € 0,00 € 128,44 € 
R L E 128,44 € 0,00 € 128,44 € 
B B I 63,82 € 32,99 € 96,81 € 
S G D 183,47 € 0,00 € 183,47 € 
S G D 174,30 € 0,00 € 174,30 € 
Z M L 183,47 € 0,00 € 183,47 € 
R N E 63,51 € 0,00 € 63,51 € 
R N E 66,85 € 0,00 € 66,85 € 
B M J 25,71 € 0,00 € 25,71 € 
R C N 183,47 € 0,00 € 183,47 € 
S  V 174,30 € 0,00 € 174,30 € 
S  V 183,47 € 0,00 € 183,47 € 



 
S  V 165,12 € 0,00 € 165,12 € 
C  S 183,47 € 0,00 € 183,47 € 
H R G 92,56 € 0,00 € 92,56 € 
A B R 157,35 € 0,00 € 157,35 € 
N A K 81,54 € 0,00 € 81,54 € 
M G M 175,86 € 0,00 € 175,86 € 
M G M 167,07 € 0,00 € 167,07 € 
O G S 66,85 € 0,00 € 66,85 € 
O G S 63,51 € 0,00 € 63,51 € 
A  R 275,85 € 421,08 € 696,93 € 
A  R 193,11 € 421,08 € 614,19 € 
T B C 129,58 € 242,21 € 371,79 € 
M C E 183,47 € 0,00 € 183,47 € 
M C E 174,30 € 0,00 € 174,30 € 
S H A 165,93 € 0,00 € 165,93 € 
S H A 157,64 € 0,00 € 157,64 € 
F B N 138,83 € 0,00 € 138,83 € 
B C M 43,43 € 0,00 € 43,43 € 
B C M 43,43 € 0,00 € 43,43 € 
S C K 174,30 € 341,08 € 515,39 € 
S C K 183,47 € 341,08 € 524,56 € 
D  N 51,42 € 0,00 € 51,42 € 
C F J 138,83 € 0,00 € 138,83 € 
C F J 131,00 € 0,00 € 131,00 € 
R G E 229,75 € 427,48 € 657,23 € 
S O S 183,47 € 86,42 € 269,89 € 
S  L 203,86 € 421,08 € 624,94 € 
S  L 193,67 € 421,08 € 614,75 € 
S P Y 116,63 € 0,00 € 116,63 € 
S P Y 116,63 € 0,00 € 116,63 € 
S P Y 116,63 € 0,00 € 116,63 € 
      6.453,81€ 3.908,79€ 10.362,63€ 
              
            
CASAL D'ESTIU  
              
ASSOCIACIÓ CLUB ESPLAI PUBILLA CASES (CIF G58300237)  
TUTOR 
LEGAL             
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom 

Beca 
Casal 

Beca 
Menjador 

Total 
Beca 

H B B 126,75 € 0,00 € 126,75 € 
C N A 66,30 € 0,00 € 66,30 € 
F T M 78,00 € 81,28 € 159,28 € 
R V K 175,50 € 0,00 € 175,50 € 
L B C 149,18 € 0,00 € 149,18 € 
L B C 175,50 € 289,17 € 464,67 € 
V S S 175,50 € 289,17 € 464,67 € 
O J I 162,00 € 0,00 € 162,00 € 
R M M 175,50 € 289,17 € 464,67 € 
R M M 149,18 € 289,17 € 438,35 € 
A G E 216,00 € 0,00 € 216,00 € 



 
B  C 175,50 € 289,17 € 464,67 € 
M R C 175,50 € 289,17 € 464,67 € 
M R C 149,18 € 0,00 € 149,18 € 
C L E 175,50 € 289,17 € 464,67 € 
C  K 195,00 € 357,00 € 552,00 € 
C  K 165,75 € 357,00 € 522,75 € 
C Z C 126,75 € 150,84 € 277,59 € 
K  M 162,00 € 403,70 € 565,70 € 
B R M 175,50 € 0,00 € 175,50 € 
  R G 160,65 € 168,69 € 329,34 € 
S C C 175,50 € 0,00 € 175,50 € 
N P E 175,50 € 0,00 € 175,50 € 
N P E 175,50 € 289,17 € 464,67 € 
M M B 130,00 € 0,00 € 130,00 € 
      3.967,24 € 3.831,87 € 7.799,11 € 
              
ESPLAI ESPURNES (CIF G58433418)  
TUTOR 
LEGAL             
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom 

Beca 
Casal 

Beca 
Menjador 

Total 
Beca 

G  D 144,00 € 173,50 € 317,50 € 
G  D 122,40 € 173,50 € 295,90 € 
M D S 104,00 € 0,00 € 104,00 € 
O C F 41,44 € 22,32 € 63,75 € 
O C F 48,75 € 22,32 € 71,07 € 
G R A 48,75 € 22,32 € 71,07 € 
M C G 162,00 € 231,34 € 393,34 € 
  F M 175,50 € 289,17 € 464,67 € 
B R R 175,50 € 289,17 € 464,67 € 
      1.022,34 € 1.223,64 € 2.245,97 € 
              
ESPLUGA VIVA (CIF G58698424)  
TUTOR 
LEGAL             
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom 

Beca 
Casal 

Beca 
Menjador 

Total 
Beca 

L R G 144,00 € 0,00 € 144,00 € 
B B J 144,00 € 173,50 € 317,50 € 
      288,00 € 173,50 € 461,50 € 
              
              
CASAL JOVE  
              
ASSOCIACIÓ CLUB ESPLAI PUBILLA CASES (CIF G58300237)  
TUTOR 
LEGAL             
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom 

Beca 
Casal 

Beca 
Menjador 

Total 
Beca 

S C C 216,00 € 0,00 € 216,00 € 
M M B 130,00 € 0,00 € 130,00 € 
R M M 216,00 € 231,34 € 447,34 € 



 
      562,00 € 231,34 € 793,34 € 
              
COLÒNIES DE JULIOL  
              
ASSOCIACIÓ CLUB ESPLAI PUBILLA CASES (CIF G58300237)  
TUTOR 
LEGAL             
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom 

Beca 
Casal 

Beca 
Menjador 

Total 
Beca 

L S B 288,00 € 0,00 € 288,00 € 
H G K 312,30 € 0,00 € 312,30 € 
C Z O 80,00 € 0,00 € 80,00 € 
M S K 234,00 € 0,00 € 234,00 € 
Z  A 320,00 € 0,00 € 320,00 € 
M R F 312,30 € 0,00 € 312,30 € 
R  A 347,00 € 0,00 € 347,00 € 
S M M 312,30 € 0,00 € 312,30 € 
M F C 288,00 € 0,00 € 288,00 € 
      2.493,90 € 0,00 € 2.493,90 € 
              
ESPLAI ESPURNES (CIF G58433418)  
TUTOR 
LEGAL             
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom 

Beca 
Casal 

Beca 
Menjador 

Total 
Beca 

V  R 166,05 € 0,00 € 166,05 € 
V  R 184,50 € 0,00 € 184,50 € 
M C E 175,50 € 0,00 € 175,50 € 
G C L 175,50 € 0,00 € 175,50 € 
G C L 157,95 € 0,00 € 157,95 € 
R T M 126,75 € 0,00 € 126,75 € 
R  E 175,50 € 0,00 € 175,50 € 
M E Y 166,05 € 0,00 € 166,05 € 
M E Y 184,50 € 0,00 € 184,50 € 
M E Y 157,95 € 0,00 € 157,95 € 
A D M 184,50 € 0,00 € 184,50 € 
Q V M 126,75 € 0,00 € 126,75 € 
Q V M 114,08 € 0,00 € 114,08 € 
      2.095,58 € 0,00 € 2.095,58 € 

 
Cinquè.- AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER les obligacions 
corresponents a una despesa de 392,00 euros, amb càrrec a la partida 
pressupostària 68.23100.48018 del pressupost vigent, a favor de l’entitat Club 
Gimnàstica Esplugues Les Moreres, amb CIF G58761289, en concepte de 
beques d’assistència i menjador a diverses activitats d’estiu de 2 menors tutelats 
per la Generalitat de Catalunya a través del Centre Residencial d’Acció Educativa 
Ferrer i Guàrdia. 
 
Sisè.- PROPOSAR el pagament corresponent a les quantitats aprovades en la 
present resolució, per import total de 35.685,49 euros, a les entitats següents, 
d’acord amb les activitats que així mateix s’indiquen: 



 
 
CAMPUS ESPORTIUS: 
Futbol Associació Espluguenc (CIF G61396065) ................................ 3.512,95 € 
Club De Futbol Can Vidalet (CIF G58798364) .................................... 2.298,95 € 
Club Gimnàstica Esplugues Les Moreres (CIF G58761289) ............... 3.478,56 € 
Esplu-Artístic Club Patí (CIF G67107201) .............................................. 143,00 € 
 
CASAL ESPORTIU: 
Duet Esplugues, S.A. (CIF A63876346) .............................................10.362,63 € 
 
CASAL D’ESTIU: 
Ass. Club Esplai Pubilla Cases (CIF G58300237) ..............................  7.799,11 € 
Esplai Espurnes (CIF G58433418) ...................................................... 2.245,97 € 
Espluga Viva (CIF G58698424) .............................................................. 461,50 € 
 
CASAL JOVE: 
Ass. Club Esplai Pubilla Cases (CIF G58300237) .................................  793,34 € 
 
COLÒNIES DE JULIOL: 
Ass. Club Esplai Pubilla Cases (CIF G58300237) ..............................  2.493,90 € 
Esplai Espurnes (CIF G58433418) ...................................................... 2.095,58 € 
 
Setè.- COMUNICAR la concessió d’aquests ajuts a la Base de Datos Nacional 
de Subvenciones, com a sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 
Vuitè.- NOTIFICAR aquesta resolució a les persones i entitats interessades. 
 
Novè.- NOTIFICAR aquesta resolució als Serveis Econòmics i al Servei d’Acció 
Social. 
 
 
18. Proposta de resolució de sol·licituds d’ajuts econòmics en concepte de 
beques d’activitats esportives, curs 2018-2019 (exp. 2019/5897/2779). 
 
L’Ajuntament d’Esplugues destina una part dels seus pressupostos a 
l’atorgament d’uns ajuts econòmics parcials en funció de la situació 
socioeconòmica de la família, en concepte de beques d’activitats esportives per 
a persones empadronades a Esplugues i que assisteixen a cursos d’activitats 
físiques o escoles esportives d’Esplugues. 
 
La Junta de Govern Local va aprovar el document “Barems i criteris per a 
l’atorgament d'ajuts econòmics d’Esplugues de Llobregat”, curs 2018-2019 i la 
seva posterior modificació, en sessions ordinàries de dates 29 de juny i 21 de 
desembre de 2018 respectivament i va acordar la convocatòria de presentació 
de sol·licituds per aquests tipus d’ajuts. 
 
Ateses les 19 sol·licituds d’ajuts econòmics presentades i vist l’informe emès per 
la UJA de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania, on fa constar que s’ha realitzat la 
valoració administrativa corresponent a aquests tipus d’ajuts econòmics, en 



 
compliment dels barems i criteris per a l’atorgament d’ajuts econòmics de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, curs 2018-2019. 
 
Vist el Reglament d'obres, activitats i serveis aprovat mitjançant Decret 179/1995 
de la Generalitat de Catalunya, en la part que regula l'activitat subvencionadora 
de l'Administració. 
 
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g. del Decret 
d’alcaldia núm. 1.466, de 18 de juny de 2015, per a la concessió de subvencions 
amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte. 
 
S’acorda: 
 
Primer.- ESTIMAR un total de 14 sol·licituds d’ajuts econòmics, dels següents 
menors, en concepte de beques d’activitats esportives, pel curs 2018-2019, amb 
els percentatges de bonificació valorats per cada cas que s’indiquen: 
 

ALUMNE/A         
Primer Cognom Segon Cognom Nom Cost Activitat % Beca 
B H S 450,00 € 90% 
B H S 152,76 € 90% 
E L G 450,00 € 90% 
G H G 450,00 € 90% 
H L H 430,00 € 90% 
H G A 408,00 € 90% 
M L D 450,00 € 40% 
O  M 450,00 € 100% 
O S M 370,00 € 65% 
O S S 638,90 € 65% 
R V C 430,00 € 90% 
V B I 400,00 € 90% 
V B I 405,00 € 90% 
Z I M 450,00 € 90% 

 
Segon.- DESESTIMAR un total de 3 sol·licituds d’ajuts econòmics en concepte 
de beques d’activitats esportives, curs 2018-2019, que es detallen a continuació 
pels motius que al mateix s’indiquen: 
 

CLUB DE FUTBOL CAN VIDALET  
TUTOR/A LEGAL   

Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom Motiu de la Desestimació 

F D AI EMPADRONAMENT INFERIOR A 1 ANY 
 
 
CLUB VOLEIBOL ESPLUGUES  
TUTOR/A LEGAL   

Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom Motiu de la Desestimació 

G G S NO TROBAR-SE AL CORRENT DE PAGAMENT 
AMB L'AJUNTAMENT D'ESPLUGUES 

 
 
CLUB DE GIMNÀSTICA ESPLUGUES LES MORERES 
TUTOR/A LEGAL   



 
Primer 

Cognom 
Segon 

Cognom Nom Motiu de la Desestimació 

G G S NO TROBAR-SE AL CORRENT DE PAGAMENT 
AMB L'AJUNTAMENT D'ESPLUGUES 

 
Tercer.- NO ADMETRE A TRÀMIT 2 sol·licituds d’ajuts econòmics, en concepte 
de beques d’activitats esportives, curs 2018-2019, que es detallen a continuació 
atès que les persones interessades han presentat les sol·licituds fora del termini 
establert per aquests tipus d’ajuts: 

       
TUTOR/A LEGAL 

Primer Cognom Segon Cognom Nom 
V B NA 
A   K 

 
Quart.- AUTORITZAR i DISPOSAR una despesa total màxima de 4.908,98 
euros, que aniran a càrrec de la partida pressupostària 68.23100.48018 del 
pressupost vigent, en concepte de beques d’activitats esportives, a favor dels 
tutors legals que es relacionen, amb el imports resultants que així mateix 
s’indiquen: 
 
FUTBOL ASSOCIACIÓ ESPLUGUENC(CIF Centre: G-61.396.065) 

TUTOR/A LEGAL   
Primer Cognom Segon Cognom Nom Cost 

Ajuntament 
L V A 387,00 € 
V R G 387,00 € 
V B Z 360,00 € 

 
CLUB ESCOLA ESPORTIVA ESPLUGUENC D’ESCACS (CIF Centre: G-65004.038) 

TUTOR/A LEGAL   
Primer Cognom Segon Cognom Nom Cost 

Ajuntament 
V B ZR 364,50€ 

 
CLUB GIMNASTICA ESPLUGUES LES MORERES (CIF Centre: G-58.761.289) 
TUTOR/A LEGAL   

Primer Cognom Segon Cognom Nom Cost 
Ajuntament 

SL C KL 415,29 € 
 

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA PENYA ESPLUGUES (CIF Centre: G-58.510.876)   
TUTOR/A LEGAL 

Primer Cognom Segon Cognom Nom Cost 
Ajuntament 

SL C KL 240,50 € 
 

CLUB DE FUTBOL CAN VIDALET (CIF Centre: G58798364) 
TUTOR/A LEGAL   

Primer Cognom Segon Cognom Nom Cost 
Ajuntament 

E L N 405,00 € 
H G K 405,00 € 
H G Y 405,00 € 



 
I  H 405,00 € 
L M A 180,00 € 
S  L 450,00 € 

 
ESPLU-ARTÍSTIC CLUB PATÍ (CIF Centre: G67107201) 
TUTOR/A LEGAL   

Primer Cognom Segon Cognom Nom Cost 
Ajuntament 

H G YC 367,20 € 
 
 

DUET ESPLUGUES, S.A.(CIF Centre :A-63.876.346) 
TUTOR/A LEGAL   

Primer Cognom Segon Cognom Nom Cost 
Ajuntament 

H G KN 137,49 € 
 
Cinquè.- ESTABLIR que les quantitats compromeses en la present proposta, per 
valor de 4.908,98 euros, previ el reconeixement de les obligacions, seran 
pagades proporcionalment en tres terminis durant els mesos de juny i juliol de 
2019, als centres següents: 
 

ENTITAT C.I.F. Tram 1 Tram 2 Tram 3 TOTAL 
FUTBOL ASSOCIACIÓ 
ESPLUGUENC G58510876 378,00€ 378,00€ 378,00€ 1.134,00€ 
CLUB ESCOLA ESPORTIVA 
ESPLUGUENC D’ESCACS G-65.004.038 121,50€ 121,50€ 121,50€ 364,50€ 
CLUB GIMNÀSTICA 
ESPLUGUES LES 
MORERES 

G58761289 138,43€ 138,43€ 138,43€ 415,29€ 

ASSOCIACIO ESPORTIVA 
PENYA ESPLUGUES G58510876 80,17€ 80,17€ 80,16€ 240,50€ 
CLUB DE FUTBOL CAN 
VIDALET G58798364 750,00€ 750,00€ 750,00€ 2.250,00€ 
ESPLU-ARTISTIC CLUB 
PATÍ G67107201 122,40€ 122,40€ 122,40€ 367,20€ 
DUET ESPLUGUES, S.A. A63876346 45,83€ 45,83€ 45,83€ 137,49€ 

 
El pagament de les quantitats compromeses al tercer termini, es realitzarà de 
manera proporcional en funció del nivell d’assistència a l’activitat dels alumnes 
becats durant tot el curs, efectivament acreditada pels centres. 
 
Sisè.- RECONÈIXER les obligacions i proposar el pagament de 1.636,33 euros, 
corresponents al primer trimestre del curs 2018-2019, en concepte de beques 
d’activitats esportives. 
 
Setè.- RECONÈIXER les obligacions i proposar el pagament de 1.636,33 euros, 
corresponents al segon trimestre del curs 2018-2019, en concepte de beques 
d’activitats esportives. 
 
 



 
19. Proposta de resolució de sol·licituds d’ajuts econòmics en concepte de 
beques de natació escolar i transport, curs 2018-2019 (exp. 
2019/5951/2779). 
 
L’Ajuntament d’Esplugues destina una part dels seus pressupostos a 
l’atorgament d’uns ajuts econòmics parcials en funció de la situació 
socioeconòmica de la família, en concepte de beques de natació escolar, 
bonificant amb un màxim del 90% el cost del servei. 
 
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 33 sol·licituds d’ajuts econòmics presentades i vist l’informe emès per 
la UJA de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania, on es fa constar que  s’ha realitzat 
la valoració econòmica i administrativa corresponent a aquests tipus d’ajuts 
econòmics, en compliment dels barems i criteris per a l’atorgament d’ajuts 
econòmics de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, curs 2018-2019. 
 
Vist el Reglament d'obres, activitats i serveis aprovat mitjançant Decret 179/1995 
de la Generalitat de Catalunya, en la part que regula l'activitat subvencionadora 
de l'Administració; així com el document “Barems i criteris per a l’atorgament 
d'ajuts econòmics” d’aquest Ajuntament. 
 
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g. del Decret 
d’alcaldia núm. 1.466, de 18 de juny de 2015, per a la concessió de subvencions 
amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte. 
 
S’acorda: 
 
PRIMER.- Estimar un total de 16 sol·licituds d’ajuts econòmics dels següents 
menors en concepte de beques de natació escolar i transport, pel curs 2018-
2019, amb els percentatges de bonificació valorats per cada cas que s’indiquen: 
 
SERVEI DE NATACIÓ ESCOLAR - DUET 

ALUMNE/A     
COST 

ACTIVITAT % BECA 
A A L 103,09 € 90% 
E  N 103,09 € 90% 
F C B 103,09 € 25% 
P P E 84,87 € 65% 
R  Z 115,98 € 90% 
S B C 103,09 € 90% 
V P A 103,09 € 65% 

 
 
TRANSPORT DE NATACIÓ ESCOLAR 

ALUMNE/A     
COST 

ACTIVITAT % BECA 



 
A A L 70,80 € 90% 
E  N 83,33 € 90% 
F C B 70,80 € 25% 
H Z S 79,80 € 90% 
P P E 60,00 € 65% 
R  M 60,00 € 90% 
R  Z 60,00 € 90% 
S B C 70,80 € 90% 
V P A 83,33 € 90% 

 
SEGON.- Desestimar un total de 13 sol·licituds d’ajuts econòmics en concepte 
de beques de natació escolar i transport, curs 2018-2019, que es detallen a 
continuació pels motius que al mateix s’indiquen: 
 
SERVEI DE NATACIÓ ESCOLAR - DUET 
TUTOR/A LEGAL 

Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom Motiu de la Desestimació 

B  S ABSCÈNCIA DE DADES ECONÒMIQUES 
C G M ABSCÈNCIA DE DADES ECONÒMIQUES 
D F M ABSCÈNCIA DE DADES ECONÒMIQUES 
M G S ABSCÈNCIA DE DADES ECONÒMIQUES 
P O Y ABSCÈNCIA DE DADES ECONÒMIQUES 
V P L CURS I/O ESCOLA FORA DEL PROGRAMA DE NATACIÓ 

ESCOLAR 
 
TRANSPORT DE NATACIÓ ESCOLAR 
TUTOR/A LEGAL 

Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom Motiu de la Desestimació 

A G L ABSCÈNCIA DE DADES ECONÒMIQUES 
A G L SOL·LICITUD DUPLICADA I RESOLTA 
B  S ABSCÈNCIA DE DADES ECONÒMIQUES 
C G M ABSCÈNCIA DE DADES ECONÒMIQUES 
D F M ABSCÈNCIA DE DADES ECONÒMIQUES 
M G S ABSCÈNCIA DE DADES ECONÒMIQUES 
P O Y ABSCÈNCIA DE DADES ECONÒMIQUES 

 
Tercer.- NO ADMETRE a tràmit 4 sol·licituds d’ajuts econòmics, en concepte de 
beques de natació escolar i transport, curs 2018-2019, atès que les persones 
interessades han presentat les sol·licituds fora del termini establert per aquest 
tipus d’ajut: 
 

TUTOR/A LEGAL 
Primer Cognom Segon Cognom Nom 

M L L 
M L L 
M L L 
M L L 

 



 
Quart.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa total màxima de 1.023,83 
euros, a càrrec de la partida pressupostària 36.34100.48000 del pressupost 
vigent, en concepte de beques de natació escolar i transport, a favor dels tutors 
legals que es relacionen,  amb el imports resultants que així mateix s’indiquen: 
 
SERVEI DE NATACIÓ ESCOLAR - DUET 

ESCOLA MATILDE ORDUÑA       
TUTOR/A LEGAL   

Primer Cognom Segon Cognom Nom Cost Ajuntament 
P R FM 67,01 € 
T   A 92,78 € 
 
ESCOLA FOLCH I TORRES (9 mesos)     

TUTOR/A LEGAL   

Primer Cognom Segon Cognom Nom Cost Ajuntament 
A   R 104,38 € 
P A MI 55,17 € 
 
ESCOLA ISIDRE MARTI (8 mesos excepte P3: 5 mesos)   

TUTOR/A LEGAL   
Primer Cognom Segon Cognom Nom Cost Ajuntament 

A  R 92,79 € 
B D L 92,79 € 
C R M 25,78 € 

 
 
SERVEI DE TRANSPORT NATACIÓ ESCOLAR 
 

ESCOLA MATILDE ORDUÑA       
TUTOR/A LEGAL   

Primer Cognom Segon Cognom Nom Cost Ajuntament 
P R FM 54,17 € 
T   A 75,00 € 

 
ESCOLA FOLCH I TORRES (Q0868051D) (9 mesos)    

TUTOR/A LEGAL   

Primer Cognom Segon Cognom Nom Cost Ajuntament 
A   R 54,00 € 
P A MI 39,00 € 
R   T 54,00 € 
 
ESCOLA ISIDRE MARTI (Q5855027H)     

TUTOR/A LEGAL   

Primer Cognom Segon Cognom Nom Cost Ajuntament 
A  R 63,72 € 
B D L 63,72 € 



 
C R M 17,70 € 
H F L 71,82 € 

 
 
Cinquè.- ESTABLIR que les quantitats compromeses en la present proposta, per 
valor de 1.023,83 euros, previ el reconeixement de les obligacions, seran 
pagades proporcionalment en tres terminis durant els mesos de juny i juliol de 
2019, a les entitats següents: 
 

ENTITATS N.I.F. Tram 1 Tram 2 Tram 3 TOTAL 
DUET ESPLUGUES A63876346 192,37€ 192,37€ 145,96€ 530,70€ 
ESC. MATILDE 
ORDUÑA Q5855033F 48,44€ 48,44€ 32,29€ 129,17€ 
ESC. FOLCH I TORRES Q0868051D 49,00€ 49,00€ 49,00€ 147,00€ 
ESC. ISIDRE MARTI Q5855027H 81,37€ 81,37€ 54,22€ 216,96€ 

 
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 per DUET ESPLUGUES, S.A., empresa gestora 
del servei de natació escolar a Esplugues de Llobregat. 
 
Sisè.- RECONÈIXER les obligacions i proposar el pagament de 371,18 euros, 
corresponents al primer trimestre del curs 2018-2019, en concepte de beques de 
natació escolar i transport. 
 
Setè.- RECONÈIXER les obligacions i proposar el pagament de 371,18 euros, 
corresponents al segon trimestre del curs 2018-2019, en concepte de de natació 
escolar i transport. 
 
 
20. Proposta de rectificació de l'acord de resolució de beques de menjador 
escolar, curs 2017-2018 (exp. 2019/5956/2779). 
 
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 a persones 
empadronades a Esplugues de Llobregat. 
 
Mitjançant acord de Junta de Govern Local de data 22 de desembre de 2017, es 
va aprovar, entre d’altres, l’estimació de sol·licituds d’ajuts econòmics en 
concepte de beques d’aquesta tipologia, curs 2017-2018. 
 
Posteriorment, s’ha detectat un error en la transcripció de la identificació d’una 
persona representant d’un alumne beneficiari de l’atorgament d’un ajut en 
concepte de beca de l’escola Joan Maragall d’Esplugues de Llobregat. 
 
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 tercer de l’acord núm. 84, aprovat per 
la Junta de Govern Local de data 22 de desembre de 2017,  pel qual es van 
estimar 114 sol·licituds d’ajuts econòmics en concepte de beques de menjador 
escolar, curs 2017-2018, on diu “(...) Autoritzar i disposar una despesa plurianual 
total de 57.779,04 euros, dels quals 23.111,47 euros aniran a càrrec de la partida 
pressupostària 68.23100.48018 del pressupost vigent i 34.667,57 euros aniran a 
càrrec de la partida corresponent del pressupost de l’exercici 2018, en concepte 
de beques de menjador escolar, a favor dels tutors legals que es relacionen,  
amb el imports resultants que així mateix s’indiquen: 

ESCOLA JOAN MARAGALL(CIF Centre :Q5855043E) 
TUTOR/A LEGAL        

Primer 
 Cognom 

Segon 
 Cognom Nom Cost Ajuntament Exercici 

2017 Exercici 2018 
P. S. J. L. 436,48 € 174,59 € 261,89 € 

(...)”. 
 
Ha de dir: “(...) Autoritzar i disposar una despesa plurianual total de 57.779,04 
euros, dels quals 23.111,47 euros aniran a càrrec de la partida pressupostària 
68.23100.48018 del pressupost vigent i 34.667,57 euros aniran a càrrec de la 
partida corresponent del pressupost de l’exercici 2018, en concepte de beques 
de menjador escolar, a favor dels tutors legals que es relacionen,  amb el 
imports resultants que així mateix s’indiquen: 
 

ESCOLA JOAN MARAGALL(CIF Centre :Q5855043E) 
TUTOR/A LEGAL        

Primer 
 Cognom 

Segon 
 Cognom Nom Cost Ajuntament Exercici 

2017 Exercici 2018 

B. M. J. A. 436,48 € 174,59 € 261,89 € 
(...)”, mantenint el contingut de l’acord en la resta dels seus extrems. 
 
Segon.- COMUNICAR la concessió d’aquests ajuts a la Base de Datos Nacional 
de Subvenciones, com a sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 
Tercer.- NOTIFICAR aquesta resolució a les persones i entitats interessades. 
 
 



 
21. Proposta de formalització d’un conveni amb ASSOCIACIÓ CLUB 
D'ESPLAI PUBILLA CASES CAN VIDALET per al desenvolupament de 
l'activitat ordinària, anys 2019-2021 (exp. 2019/2389/2244). 
 
Es retira de l’ordre del dia. 
 
 
22. Proposta de formalització d’un conveni amb GRUP ESPLAI ESPURNES 
per al desenvolupament de l'activitat ordinària, anys 2019-2021 (exp. 
2019/2711/2244). 
 
L’Ordenança General Reguladora de la Concessió de Subvencions de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat defineix, entre d’altres, les condicions, 
requisits i procediments a seguir per a la concessió de subvencions a càrrec del 
pressupost municipal. 
 
Dins l’àmbit d’Acció Social i Ciutadania, l’entitat GRUP ESPLAI ESPURNES, 
amb CIF G58433418, ha sol·licitat, en data 7 de març de 2019 la formalització 
d’un conveni de col·laboració pel període 2019-2021 i l’aportació econòmica 
corresponent a l’any 2019. 
 
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 del 24 de maig 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 de l’Àmbit 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.- APROVAR el text del conveni de col·laboració a formalitzar amb l’entitat 
GRUP ESPLAI ESPURNES, amb CIF G58433418, per un període de vigència 
de tres anys, 2019-2021, per al desenvolupament de les activitats recollides al 
mateix.  
 
Segon.- RESOLDRE la sol·licitud presentada per l’entitat GRUP ESPLAI 
ESPURNES, amb CIF G58433418, i  ATORGAR una subvenció de 47.867,00  
euros, pel desenvolupament de les activitats recollides al conveni. 



 
 
Tercer.- AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER les obligacions següents, a 
favor de l’entitat GRUP ESPLAI ESPURNES, amb CIF G58433418, a càrrec de 
la partida 36 33700 48004 del pressupost ordinari vigent, en concepte d’aportació 
econòmica corresponent a l’any 2019: 
 

ACTIVITAT TOTAL IMPORT PAGAMENT 

Projecte d’activitats i serveis 
infantils i juvenils 2019 47.867,00€ 

38.293,60€ 80% 
9.573,40€ 20% 

 
Quart.- PROPOSAR el pagament corresponent al 80% de l’aportació total de 
l’exercici 2019, a favor de l’entitat GRUP ESPLAI ESPURNES, amb CIF 
G58433418, per import de 38.293,60 euros. 
 
Cinquè.- ESTABLIR que la subvenció s’ha d’entendre acceptada per l’entitat 
destinatària per la signatura del respectiu conveni 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. 
 
Sisè.- COMUNICAR la concessió d’aquest ajut a la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones, com a sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 
Setè.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat GRUP ESPLAI ESPURNES 
 
Vuitè.- NOTIFICAR aquesta resolució als Serveis Econòmics i al Servei 
d’Infància i Drets Civils. 
 
 
23. Proposta de formalització d’un conveni amb ASSOCIACIÓ CLUB 
D'ESPLAI PUBILLA CASES CAN VIDALET per al desenvolupament dels 
casals d'estiu, any 2019 (exp. 2019/2388/2244). 
 
L’Ordenança General Reguladora de la Concessió de Subvencions de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat defineix, entre d’altres, les condicions, 
requisits i procediments a seguir per a la concessió de subvencions a càrrec del 
pressupost municipal. 
 
En aquest sentit, en els darrers anys, l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat ha 
dirigit la seva política de foment de les activitats privades d’interès públic cap a 
un marc regulador de les relacions amb les entitats que depassa la concepció 
unilateral de la subvenció. La col·laboració de les entitats en esdeveniments de 
participació ciutadana i la seva repercussió en el teixit sòcio-cultural ha consolidat 
una relació fluida d’interès mutu, reflectida en els diferents textos dels convenis 
aprovats en el seu dia pels períodes 2009-2012, 2013-2016, 2017 i 2018, 
regulant diferents aspectes econòmics, de cessions d’ús i suport tècnic.  
 



 
És en aquest sentit que aquest Ajuntament ve donant suport a l’oferta de les 
entitats del lleure de la ciutat, responent a les noves necessitats socioeducatives 
i culturals que sorgeixen en el nostre entorn. 
 
L’entitat GRUP ESPLAI ESPURNES ha manifestat el seu interès en seguir 
mantenint la relació amb l’Ajuntament d’Esplugues, mitjançant conveni de 
col·laboració que representi les activitats i compromisos entre ambdues parts. 
En aquest sentit, en data 6 de març de 2019 ha presentat la corresponent 
sol·licitud de formalització de conveni pel desenvolupament d’un “Programa 
d’activitats Casal d’estiu” per l’any  2019, programa que serà desenvolupat 
conjuntament entre les entitats “Espluga Viva”, “Grup d’Esplai Espurnes” i 
“Associació Club d’Esplai Pubilla Cases”. 
 
Les tres entitats han manifestat el seu interès en col·laborar amb l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat a través d’un programa conjunt. No obstant, per tal de 
vetllar per una mateixa línia pedagògica i la similitud dels serveis que oferiren a 
la ciutadania, la coordinació general dels Casals l’assumirà el Grup Esplai 
Espurnes, i la coordinació general del Casal Jove l’Associació Club d’Esplai 
Pubilla Cases-Can Vidalet. 
 
 
Atès que l’entitat GRUP ESPLAI ESPURNES es defineix com entitat educativa 
en el temps de lleure d’infants i joves, arrelada i identificada amb un territori, 
configurada com a associació sense afany de lucre, que realitza, a través de la 
tasca conjunta de voluntaris i professionals, un servei a la societat, obert i 
integrador. 
 
Vist l’informe emès per la tècnica d’Infància i Drets Civils, en el qual es proposa 
acceptar la proposta de l’entitat i la redacció d’un nou conveni, per les activitats i 
quanties en ells expressats. 
 
Donat que aquesta col·laboració ha estat valorada positivament per ambdues 
parts i vist els projectes globals d’actuacions presentat per l’entitat local en 
aquest àmbit, expressant la seva voluntat de mantenir les relacions existents fins 
ara per facilitar la màxima eficàcia en el treball de l’Entitat. 
 
Vist l’informe emès per la Unitat Jurídic - Administrativa de l’Àmbit de Serveis a 
les Persones i la Intervenció Municipal. 
 
Vista la regulació de 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.- APROVAR el text del conveni de col·laboració a formalitzar amb l’entitat  
GRUP ESPLAI ESPURNES, amb CIF G58433418, per un període de vigència 
d’un any per al desenvolupament de les activitats: 
 

Casal d’estiu infantil 2019 
Casal d’estiu jove 2019 

 
Segon.- RESOLDRE la sol·licitud presentada per l’entitat GRUP ESPLAI 
ESPURNES, amb CIF G58433418, i  ATORGAR una subvenció màxima de 
35.915,00 euros, pel desenvolupament de les esmentades activitats. 
 
Tercer.- AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER les obligacions següents, a 
favor de l’entitat GRUP ESPLAI ESPURNES, amb CIF G58433418, a càrrec de 
la partida 36 33700 48008 del pressupost ordinari vigent, en concepte d’aportació 
econòmica corresponent a l’any 2019: 
 

ACTIVITAT TOTAL IMPORT PAGAMENT 

Casal d’estiu infantil i Casal 
d’Estiu Jove 2019 35.915,00 € 

28.732,00 € 80% 
7.183,00 € 20% 

 
Quart.- PROPOSAR el pagament corresponent al 80% de l’aportació total de 
l’exercici 2019, a favor de l’entitat GRUP ESPLAI ESPURNES, amb CIF 
G58433418, per import de 28.732,00 euros. 
 
Cinquè.- ESTABLIR que la subvenció s’ha d’entendre acceptada per l’entitat 
destinatària per la signatura del respectiu conveni 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. 
 
Sisè.- COMUNICAR la concessió d’aquest ajut a la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones, com a sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 
Setè.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat GRUP ESPLAI ESPURNES. 
 
Vuitè.- NOTIFICAR aquesta resolució als Serveis Econòmics i al Servei 
d’Infància i Drets Civils. 
 
 
24. Proposta de formalització d’un conveni amb GRUP ESPLAI ESPURNES 
per al desenvolupament dels casals d'estiu, any 2019 (exp. 2019/2709/2244). 
 
Es retira de l’ordre del dia. 
 
 
25. Proposta de justificació d’una subvenció atorgada en 2018 a ASS. 
FESTES POPULARS D’ESPLUGUES per a l’activitat “Festa Major 2018” 
(exp. 2018/47/2443). 
 



 
L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions defineixen, entre d’altres, els 
requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, per aquest 
Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en qualsevol dels 
àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació de justificar 
l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma d’acreditar la realització 
de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la subvenció, com al procediment 
intern a seguir per valorar i aprovar aquesta justificació. 
 
En data 13 de juliol de 2018, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
ASSOCIACIÓ DE FESTES POPULARS D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT una 
subvenció de 5.360,00 euros pel desenvolupament de l’activitat “Festa Major de 
Sant Mateu 2018”. 
 
Vist que en data 14 de març de 2019 l’entitat  presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i 
que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General reguladora 
de la concessió de subvencions i a les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic administrativa de 
l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Servei de Cultura. 
  
S’acorda: 
 
Primer.- APROVAR la justificació econòmica presentada per l’entitat 
ASSOCIACIÓ DE FESTES POPULARS D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT, en 
relació a la subvenció atorgada per  aquest Ajuntament  pel desenvolupament 
de  l’activitat  que a continuació es detalla, d’acord amb el següent: 

 
Activitat / projecte subvencionat Import atorgat Import justificat 

“Festa Major de Sant Mateu 
2018”. 
 

5.360,00 euros 

Justificació: 5.906,53 euros 

Reintegrament: 437,89 euros 

TOTAL 6.344,42 euros 
 
Segon.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat ASSOCIACIÓ DE FESTES 
POPULARS D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT i al Servei de Cultura. 
 
 
26. Proposta de justificació d’una subvenció atorgada en 2018 a ESPLU 
ARTISTIC CLUB PATÍ per a l’activitat “Festa de la Roda" (exp. 
2018/62/2443). 
 
L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions defineixen, entre d’altres, els 
requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, per aquest 
Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en qualsevol dels 
àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació de justificar 
l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma d’acreditar la realització 



 
de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la subvenció, com al procediment 
intern a seguir per valorar i aprovar aquesta justificació. 
 
En data 20 de juliol de 2018, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
ESPLU-ARTÍSTIC CLUB PATÍ una subvenció de 250,00 euros pel 
desenvolupament de l’activitat “Festa de la roda 2018”. 
 
Vist que en data 29 d’abril de 2019 l’entitat  presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i 
que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General reguladora 
de la concessió de subvencions i a les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic administrativa de 
l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Servei d’Esports. 
  
S’acorda: 
 
Primer.- APROVAR la justificació econòmica presentada per l’entitat ESPLU-
ARTÍSTIC CLUB PATÍ, per valor de 461,53 euros, en relació a la subvenció de 
250,00 euros atorgada en 2018, pel desenvolupament de l’activitat “Festa de la 
roda 2018”. 
 
Segon.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat ESPLU-ARTÍSTIC CLUB PATÍ 
i al Servei d’Esports. 
 
 
I sense més assumptes a tractar, a les 14:35 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. 
 


