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Junta de Govern 

 
SESSIÓ DECISÒRIA ORDINÀRIA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 22 DE 

MARÇ DE 2019 
 

A la Casa Consistorial d’Esplugues de Llobregat, a la sala de reunions, a les 
12:50 hores del dia 22 de març de 2019, es reuneix la Junta de Govern Local en 
sessió decisòria Ordinària, en primera convocatòria, sota la Presidència de 
l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero, amb l’assistència dels regidors i regidores: 
 
Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal  
EDUARDO SANZ GARCIA 
SARA FORGAS UBEDA 
FRANCISCO J GIMENEZ GONZALEZ 
MANUEL POZO LOPEZ 
JOSE ANTONIO HERNANDEZ SANCHEZ 
 
Secretari 
PEDRO CARMONA PEREZ 
Interventor 
 
JAVIER VICEN ENCUENTRA 
 
Oberta la sessió per la Sra. alcaldessa, s’hi entra en l’examen i debat dels 
assumptes que es relacionen a l’ordre del dia. 
 
 
1. Aprovació, si escau, de l’acta núm. 10/19 corresponent a la sessió 
ordinària de data 15 de març de 2019. 
 
Per la Sra. alcaldessa i en relació a l’esborrany de l’acta núm. 10/19 corresponent 
a la sessió ordinària de data 15 de març de 2019 es pregunta si hi ha objecció 
d'alguna classe i no assenyalant-se'n cap, s'aprova l’esmentada acta per 
unanimitat i en compliment del que disposa l'article 107 de la Llei 8/1987, de 15 
d'abril, municipal i de règim local de Catalunya i l'article 110 del Reglament 
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, es transcriurà 
al llibre d'actes, autoritzant-se amb les signatures de la Sra. alcaldessa i Sr. 
secretari. 
 
 

TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
2. Proposta d’aprovació de la modificació i aprovació dels preus 
contradictoris del contracte de les obres d’instal·lacions de leds en 
equipaments esportius (exp. 2018/7/1384). 
 



 
La Junta de Govern Local en data 27 de juliol de 2018 va adjudicar el contracte 
de les obres d’instal·lacions de leds en equipaments esportius d’Esplugues de 
Llobregat, per procediment obert, de tramitació ordinària, a favor de l’empresa 
ANEUMLED, S.L. (CIF B-99273369),  per un import net de 142.183,75€, més 
29.858,59€ en concepte d’IVA, en total 172.042,34€, IVA inclòs, que correspon 
a una baixa del 31,05%, un termini de garantia de 15 anys. 
 
En data 9 d’octubre de 201811 de juny de 2018, es van iniciar els treballs de les 
obres d’instal·lacions de leds en equipaments esportius d’Esplugues de 
Llobregat, tal com consta a l’acta de comprovació de replanteig i d’autorització 
d’inici d’obra. En aquella mateixa acta es va detectar el següent: 
 
- Que en el CF Salt del Pi el tub previst per la instal·lació elèctrica seria molt 
ajustat per la secció de cablejat a passar, i que la millor opció seria substituir-lo 
per una safata metàl·lica que a més facilita les tasques de manteniment o 
ampliació de la pròpia instal·lació. 
 
- Que en el CF Salt del Pi es podria reduir la secció del cablejat d’alguna de les 
torres sense que hi hagués afectació en els càlculs i comprovacions. 
 
Aquests fets comporten la introducció de dues unitats d’obra no previstes al 
projecte que substitueixen altres que definitivament no s’executaran, segons les 
previsions de l’informe tècnic. En el global de l’obra, aquesta modificació suposa 
un 2,42%. Tanmateix, la modificació proposada no comporta increment respecte 
del preu adjudicat del contracte aprovat per acord de la Junta de Govern Local 
de dia 27 de juliol de 2018. 
 
En aquest sentit es signa en data 14 de desembre de 2018 l’acta de preu 
contradictoris entre la direcció facultativa i la persona adjudicatària de conformitat 
amb l’article 234.2 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 
aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 
Amb posterioritat i durant l’execució de les obres es detecta que les mangueres 
elèctriques d’algunes de les torres d’enllumenat del CF Molí es troben pinçades 
en la part inferior abans de l’entrada al quadre de cadascuna de les torres, sent 
del tot necessari els treballs de paleteria per donar continuïtat al conducte 
existent en la part d’obra existent. Així doncs, aquests treballs complementaris 
suposen la incorporació com a preus contradictoris de les partides reflectides a 
l’acta de preus contradictoris signada en data 25 de febrer de 2019 entre la 
direcció facultativa i la persona adjudicatària. Aquest preu contradictoris no 
suposen un increment del preu d’adjudicació del contracte atès que s’imputen a 
la partida “d’imprevistos” que ja existia en el projecte. En el global de l’obra 
aquesta modificació suposa un 1,18%. 
 
Segons l’anterior, el contracte d’obra modificat refós es manté pel mateix import 
que l’adjudicat: 

Pressupost net del contracte modificat (sense IVA): 142.183,75 € 
IVA: 29.858,59 € 
Pressupost total del contracte modificat: 172.042,34 € 



 
 
Atès el plec de clàusules administratives particulars que regeixen el contracte, 
l’article 213 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per 
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre i concordants del Reglament 
General de Contractes de l’Estat, i l’article 9.1 del Decret Llei 3/2016, de 31 de 
maig que preveu la possibilitat de modificar un contracte quan sigui necessari 
realitzar prestacions addicionals que únicament pugui portar a terme el 
contractista per raons econòmiques o tècniques o perquè una nova adjudicació 
pugui generar inconvenients significatius o un augment substancial de costos per 
a l'Administració. En qualsevol cas, el límit màxim global d'una modificació per 
aquesta causa serà del 50% del valor inicial del contracte. Segons els serveis 
tècnics municipals, la justificació d’adjudicar aquestes modificacions al propi 
contractista de l’obra principal, de conformitat a les condicions previstes a l’article 
9.1 del Decret Llei 3/2016 és que generaria un augment de costos per 
l’Administració i inconvenients significatius pels següents motius: 
 

- Les obres objectes de modificació són una instal·lació que forma un conjunt 
en sí mateix, pel que introduir un nou contractista derivat d’una nova 
adjudicació en l’àmbit d’obra complicaria la seva execució per qüestions 
d’organització d’obra i seguretat i salut entre les dues empreses diferents. 
 
- Hi hauria un retard en la posada en servei de la nova instal·lació, ja que no 
es podria finalitzar la posada en servei de les lluminàries leds fins l’adjudicació 
del nou contracte. 

  
De conformitat amb el que disposa la clàusula 37 del Plec de Condicions 
Administratives Particulars reguladores del contracte els arts. 107, 210 i 219 del 
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, dins dels límits i amb subjecció als 
requisits i efectes assenyalats en els mateixos, l’òrgan de contractació, ostenta, 
entre d’altres, la prerrogativa de modificar els contractes por raons d’interès 
públic sempre que siguin degudes a necessitats noves o causes imprevistes, 
justificant-ho degudament en l’expedient. 
 
S’acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar els preus contradictoris previstos a les l’acta signada entre la 
direcció facultativa i la persona adjudicatària en data 14 de desembre de 2018 i 
25 de febrer de 2019 en relació a les noves partida pressupostàries en l’execució 
de les obres d’instal·lacions de leds en equipaments esportius d’Esplugues de 
Llobregat, Tanmateix, aquests preus contradictoris no comporta increment del 
preu del contracte en els termes previstos a l’informe emès pels serveis tècnics 
municipals.  
 
SEGON.- Aprovar la modificació del contracte d’obres d’instal·lacions de leds en 
equipaments esportius d’Esplugues de Llobregat, adjudicat a l’empresa 
ANEUMLED, S.L. (CIF B-99273369), com a conseqüència de les justificacions 
previstes a l’informe dels serveis tècnics municipals de data 17 de desembre de 
2019 i 11 de març de 2019, sense que aquesta modificació comporti increment 



 
del preu final del contracte que es manté en un import de 172.042,34 € (IVA 
inclòs) 
 
La modificació entrarà en vigor i serà efectiva a partir del dia següent al de la 
notificació del present acord a l’empresa contractista. 
 
 
3. Proposta d’aprovació d’imposició de penalitats del contracte de 
subministrament de la senyalització vertical i altres materials 
d’abalisament (exp. 2018/1/3086). 
 
Per acord de la Junta de Govern Local de dia 22 de febrer de 2019 es va aprovar 
la incoació del procediment per acordar, si s’escau, la imposició de penalitats per 
un import de 550 euros en concepte de demora al contractista SEÑALES GIROD, 
S.L. a favor de qui es va adjudicar el contracte de subministrament de la 
senyalització vertical i altres materials d’abalisament de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat en data 27 de juliol de 2018. 
 
Així mateix, se li va atorgar a aquesta empresa l’oportú tràmit d’audiència per un 
termini de deu dies hàbils, comptats a partir del dia següent al de la recepció de 
la notificació del present acord a fi de què pogués formular les al·legacions que 
estimés pertinent i, si s’escau, aportar la documentació que fos procedent, en 
relació a la demora en l’execució del contracte de referència, segons els fets 
previstos a l’informe dels Serveis Tècnics Municipals. 
 
Transcorregut el tràmit d’audiència, l’empresa contractista SEÑALES GIROD, 
S.L. no ha presentar cal documentació i/o al·legació en relació a la incoació del 
procediment per a la imposició de penalitats per demora en l’execució de 
l’objecte contractual que té adjudicat. 
 
En relació als fets detallats a l’informe tècnic i de conformitat amb els Plecs de 
condicions que regulen aquest contracte, l’Ajuntament podrà optar 
indistintament, en la forma i condicions establertes a l’article 193 i següents de 
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per a la 
resolució del contracte o per la imposició de les penalitats de 50 euros diaris 
d’incompliment. 
 
Si l’Ajuntament optés per la imposició de penalitats, aquestes s’imposaran per 
acord de l’òrgan de contractació, adoptat a proposta del responsable del 
contracte, que serà immediatament executiu, i es faran efectives mitjançant 
deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total s’hagin d’abonar 
a l’empresa contractista o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagi constituït. 
 
Així mateix, la imposició de penalitats no exclourà la responsabilitat per danys i 
perjudicis ni la possible resolució del contracte. 
 
Atesos els articles 193 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic i el plec de clàusules administratives particulars que 



 
regeix el contracte de subministrament de la senyalització vertical i altres 
materials d’abalisament de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 
 
S’acorda: 
 
Primer.- Imposar a l’empresa SEÑALES GIROD, S.L., adjudicatària del contracte 
de subministrament de la senyalització vertical i altres materials d’abalisament 
de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, la penalitat de 550 euros en concepte 
de demora en l’execució del contracte esmentat. 
 
Segon.- Deduir l’import de 550 euros de la propera certificació mensual emesa 
del contracte de subministrament de la senyalització vertical i altres materials 
d’abalisament de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat adjudicat a l’empresa 
SEÑALES GIROD, S.L. 
 
Tercer.- Notificar el present acord a l’empresa SEÑALES GIROD, S.L., a la 
persona responsable del contracte i a la resta de persones interessades. 
 
 
4. Proposta d'aprovació de l’expedient de contractació mitjançant 
procediment obert simplificat i dels plecs de condicions econòmiques 
administratives i tècniques del contracte mixt d’obres i serveis per a les 
reparacions importants de les infraestructures urbanes (exp. 
2019/1970/3084). 
 
Atesa la necessitat d’impulsar el contracte mixt d’obres i serveis per les 
reparacions importants de les infraestructures urbanes del municipi d’Esplugues 
de Llobregat en els termes previstos en l’informe de necessitat i d’idoneïtat i de 
la memòria justificativa emesos pels Servei de Manteniment i Espai Públic 
d’aquest Ajuntament, amb la descripció tècnica  realitzada pels mateixos serveis 
tècnics, amb un pressupost total de 419.449,33 euros (IVA inclòs), que 
acompanyen per a la seva aprovació. 
 
En funció del què disposen els articles 18, 25, 116 i 117 de la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), sobre 
disposicions comuns dels contractes, pel que fa referència a la naturalesa del 
contracte, i tot en relació amb l'article 274.2 del Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 
dels articles 122 i 124 de la LCSP, sobre plecs de clàusules particulars, on es fa 
preceptiva l'aprovació de l'expedient de contractació i els plecs de condicions 
tècniques i econòmiques que han de regir en el contracte.  
 
Vist l'informe dels Serveis Jurídics, i la fiscalització prèvia per part de la 
Intervenció municipal. 
 
S’acorda: 
 
1.- Aprovar la necessitat i idoneïtat d’iniciar l’expedient relatiu al contracte mixt 
de les obres i serveis per les reparacions importants de les infraestructures 



 
urbanes del municipi d’Esplugues de Llobregat de conformitat amb el previst a 
l’informe de memòria justificativa emès pels Serveis de Manteniment i Espai 
Públic i del projecte redactat pels mateixos serveis tècnics. 
 
2.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat 
i aprovar els plecs de condicions econòmiques administratives i tècniques, 
relatius al contracte mixt d’obres i serveis per les reparacions importants de les 
infraestructures urbanes del municipi d’Esplugues de Llobregat, amb un 
pressupost total de licitació de 419.449,33€, IVA inclòs, desglossat en un preu 
net de 346.652,34 € i un IVA de 72.796,99 €. 
 
3.- Aprovar l’autorització de la despesa de l’expedient de contractació relatiu al 
contracte mixt d’obres i serveis per les reparacions importants de les 
infraestructures urbanes del municipi d’Esplugues de Llobregat, per import total 
de 419.449,33 euros, IVA inclòs, imputable al pressupost municipal a la següent 
partida: 
 
12 15320 61900 REPARACIONS IMPORTANTS INFRAESTRUCTURES 
URBANES: 419.449,33€ 
 
4.- Convocar la licitació, d'acord amb el què estableixen els articles 135, 136 i 
159 de la LCSP, publicant el corresponent anunci de licitació al perfil del 
contractant de la pàgina web municipal. 
 
5.- Designar com a responsable del contracte amb les funcions previstes a 
l’article 62 de la LCSP a les següents persones: 
 
A la Sra. ... Coordinadora Tècnica d’Espai Públic i Mobilitat. 
 
 
5. Proposta d’adjudicació per contracte menor del servei d’assistència 
tècnica per a la coordinació de seguretat i salut dels treballs corresponents 
a les obres ordinàries de reforma i millora de l’accessibilitat del carrer 
Ignasi Iglesias (exp. 2019/2750/1411). 
 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació de l’assistència tècnica per a la 
coordinació de seguretat i salut de treballs corresponents a les Obres ordinàries 
de reforma i millora de l'accessibilitat del carrer Ignasi Iglesias i carrer Tomás 
Bretón (entre Ignasi Iglesias i Pep Ventura). 
 
Tipus de contracte: Servei   
 
Objecte: Assistència tècnica per a la coordinació de seguretat i salut de treballs 
corresponents a les Obres ordinàries de reforma i millora de l'accessibilitat del 
carrer Ignasi Iglesias i carrer Tomás Bretón (entre Ignasi Iglesias i Pep Ventura). 
 
Procediment de contractació: Contracte menor. Tramitació: Ordinària 
 
Codi CPV:71317210-8 



 
 
Valor estimat del contracte: 4.160,00 €  IVA 873,60 € 
 
Preu: 5.033,60 € 
 
Duració: La durada del servei serà efectiva durant la duració de les obres, 
prevista en 8 mesos.  
 
A l’expedient administratiu consta degudament incorporada la Memòria 
justificativa en la que resta acreditada la necessitat de la contractació i que no 
han estat alterades les regles generals de la contractació. 
 
Consta també a l’expedient l’oferta presentada per TRESAT COORDINADORES 
DE SEGURIDAD, S.L.P., amb NIF B-62440110, per import de 5.033,60€ 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. 
 
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 l’assistència 
tècnica per a la coordinació de seguretat i salut de treballs corresponents a les 
Obres ordinàries de reforma i millora de l'accessibilitat del carrer Ignasi Iglesias i 
carrer Tomás Bretón (entre Ignasi Iglesias i Pep Ventura). 
 
2.- Declarar que s’ha procedit a la comprovació de la regla d’incompatibilitat de 
l’article 118.3 de la Llei 9/2017. 
 
3.- Aprovar el pressupost del contracte per import de 4.160,00 €, més 873,60 € 
corresponents al 21% d’IVA. 
 
4.- Adjudicar el contracte a TRESAT COORDINADORES DE SEGURIDAD. 
S.L.P per import de 4.160,00 €, més 873,60 € corresponents al 21% d’IVA. 
 
5.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
un import màxim de 5.033,60 euros, IVA inclòs, a càrrec de la partida 11 92005 



 
22699 HONORARIS PROFESSIONALS, del pressupost municipal en vigor, a 
favor de TRESAT COORDINADORES DE SEGURIDAD. S.L.P B-62440110. 
 
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 
la durada del servei serà efectiva durant la duració de les obres, prevista en 8 
mesos. 
 
8.- La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, serà .... 
 
9.- Notificar la present resolució a la persona adjudicatària. 
 
10.- Ordenar la publicació del contracte menor en la forma prevista a l'article 63.4 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
 
6. Proposta d’adjudicació per contracte menor de les obres de ram de 
paleta als equipaments municipals (exp. 2019/1033/1387). 
 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació de les obres de ram de paleta 
als equipaments municipals de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 
 
Tipus de contracte: Obres  
 
Objecte: obres de ram de paleta als equipaments municipals de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat. 
 
Procediment de contractació: Contracte menor. Tramitació: Ordinària 
 
Codi CPV: 45442110-1 
 
Valor estimat del contracte:  39.900,00 € IVA: 8.379,00 € 
 
Preu: 48.279,00 €  
 
Duració: El contracte tindrà una durada fins el 31 de desembre de 2019, sense 
possibilitat de pròrroga, des de la comunicació formal per part de l’Ajuntament 
d’Esplugues de la seva adjudicació. 
 
Tanmateix, atenent l’objecte del contracte i en previsió de que l’Ajuntament 
adjudiqui un contracte integral de manteniment dels edificis, aquest contracte 
finalitzarà de manera immediata aleshores. 
 



 
A l’expedient administratiu consta degudament incorporada la Memòria 
justificativa en la que resta acreditada la necessitat de la contractació i que no 
han estat alterades les regles generals de la contractació. 
 
Consta també a l’expedient l’oferta presentada per CONSTRUCCIONES 
FERTRES, S.L., amb NIF B-64410327, per import de 48.279,00€ IVA inclòs, que 
es considera a la Memòria justificativa ajustada a les necessitats municipals i a 
les característiques específiques del contracte. La mateixa memòria indica que 
la persona que es proposa com a contractista no ha subscrit amb aquest 
Ajuntament altres contractes menors que individual o conjuntament superin les 
xifres límit per aquest tipus de contracte. 
 
Ha estat comprovada la disponibilitat de crèdit adequat i suficient en el 
pressupost de la corporació per a l’exercici 2019. 
 
Per la qual cosa i de conformitat amb el que s’estableix a la Disposició Addicional 
Segona de la Llei 9/2107, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 
En ús de les competències delegades atorgades mitjançant Decret de l’Alcaldia 
núm. 1466 de 18 de juny de 2015. 
 
S’acorda: 
 
1.- Aprovar  l’expedient de contractació i la MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL 
CONTRACTE MENOR incorporada a l’expedient, aprovant expressament la 
necessitat de procedir a aquesta contractació que té per objecte les obres de ram 
de paleta als equipaments municipals de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 
 
2.- Declarar que s’ha procedit a la comprovació de la regla d’incompatibilitat de 
l’article 118.3 de la Llei 9/2017. 
 
3.- Aprovar el plec tècnic (o les condicions) que regiran la realització del contracte, 
establint que el pressupost d’execució del contracte és d’import 39.900,00€, més 
8.379,00€ corresponents al 21% d’IVA.  
 
4.- Adjudicar el contracte a CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L. B-64410327 
per import de 39.900,00€, més 8.379,00€ corresponents al 21% d’IVA, sent un 
import total del 48.279,00€, IVA inclòs, amb els preus unitaris amb els 
descomptes següents en funció de la tipologia: 
 
% de descompte sobre preus inclosos al banc de preus 14,15% d’ITEC. 
% de descompte sobre preus PVP (no inclosos als banc 25,90% de preus 
d’ITEC). 
 
5.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
un import màxim de 48.279,00 euros, IVA inclòs, a càrrec de les següents 



 
partides del pressupost municipal en vigor, a favor de CONSTRUCCIONES 
FERTRES, S.L. B-64410327: 
 
12 93302 21200  Conservació d’edificis municipals       18.279,00 € 
33 33300 21200  Conservació d’edificis culturals           7.500,00 € 
47 32300 21200  Conservació i reparació d’escoles       13.000,00 € 
36 34200 21200  Conservació d’instal·lacions esportives   9.500,00 € 
 
6.- La data d'execució material dels treballs serà acordada entre la persona 
adjudicatària i la persona designada com a responsable del contracte. En tot cas 
el contracte tindrà una durada fins el 31 de desembre de 2019, sense possibilitat 
de pròrroga, des de la comunicació formal per part de l’Ajuntament d’Esplugues 
de la seva adjudicació. 
 
7.- La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, seran .... 
 
8.- Notificar la present resolució a la persona adjudicatària. 
 
9.- Ordenar la publicació del contracte menor en la forma prevista a l'article 63.4 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
 
7. Proposta d’autorització de la cessió d’ús de la plaça núm. 99 del soterrani 
1 del l’aparcament subterrani de vehicles d’Àngel Guimerà 
(exp.1597/2018/44). 
 
Es deixa sobre la taula. 
 
 
8. Proposta d’autorització de la cessió d’ús de la plaça d’aparcament 
número 907 de la planta soterrani 3 de l’aparcament subterrani de vehicles 
de Can Vidalet (exp.1597/2019/1457). 
 
Es deixa sobre la taula. 
 
 
9. Proposta de requeriment per a la presentació del projecte i la instal·lació 
de les pantalles acústiques al tram del sector Pep Ventura, en compliment 
de les obligacions derivades de les condicions de la llicència concedida 
per a la construcció d’un edifici al carrer Mestre Manuel de Falla núm. 34-
36 (exp. 2388/2019/3187). 
 
PRIMER.- Vista la Sentència núm. 103/2017, de 24 d'abril de 2017, del Jutjat del 
Contenciós Administratiu núm. 13 dels de Barcelona, recaiguda en el 
procediment ordinari 381/2015-A, que resol inadmetre a tràmit el recurs 
contenciós administratiu presentat per les mercantils USTEN 92, SL, i GALA 92, 
SL, contra l'acord de la Junta de Govern Local, de 17 de juliol de 2015; 
 



 
SEGON.- Vist l'informe jurídic emès per l'assessora jurídica de l'Àmbit de Territori 
i Sostenibilitat, que estableix el següent: 
 
"El 31 de maig de 2017, (Registre general d'entrada núm. 2017/10197), el Jutjat 
del Contenciós Administratiu núm. 13 dels de Barcelona notifica la Sentència 
núm. 103/2017, de 24 d'abril de 2017, recaiguda en el procediment ordinari 
381/2015-A, i retorna l'expedient administratiu.  
 
La Sentència resol inadmetre a tràmit el recurs contenciós administratiu 
presentat per USTEN 92, SL i  GALA 92, SL, contra l'acord de la Junta de 
Govern Local, de 17 de juliol de 2015, mitjançant el qual es desestimava el recurs 
de reposició interposat contra l'acord del mateix òrgan, de 12 d'abril de 2013, el 
qual ordenava a presentar un projecte tècnic per a la col·locació de pantalles 
acústiques, i a la seva execució.  
 
Aquesta Sentència ha esdevingut ferma. 
 
En relació amb aquests fets, cal posar en relleu el següent: 
 
ANTECEDENTS 
 
El 12 d'abril de 2013, la Junta de Govern Local va acordar el següent: 
 
"1.- Ordenar a PEP VENTURA, S.C.P. la presentació del projecte tècnic que 
contempli la instal·lació de pantalles acústiques al sector Pep Ventura, ajustat a 
les directrius aprovades pel Ministeri de Foment, en el termini d’UN MES comptat 
a partir del dia següent a la recepció de la present notificació. 
 
2.- Ordenar a PEP VENTURA, S.C.P. que executin materialment la instal·lació 
de les pantalles acústiques al tram del sector Pep Ventura, a l’objecte de 
respondre a les obligacions derivades de la construcció d’un edifici al carrer 
Mestre Manuel de Falla núm. 34-36 en el termini de DOS MESOS comptats des 
de l’aprovació del projecte. 
 
3.- Advertir a PEP VENTURA, S.C.P.  que l’incompliment de l’ordenat en els 
punts anteriors en el termini fitxat comportarà la imposició de sancions coercitives 
reiterades de 600€, en aplicació del que disposa l’art. 225 de la Llei d’urbanisme, 
fins a la finalització total i correcte dels treballs ordenats, sense perjudici de les 
responsabilitats d’altre ordre que puguin derivar-se." 
 
El 17 de juliol de 2015, la Junta de Govern Local de l'Ajuntament d'Esplugues de 
Llobregat va acordar el següent: 
 
"1.- Desestimar el recurs de reposició interposat pel senyor ..., en representació 
de PEP VENTURA, SCP, pels motius indicats a la part expositiva, i confirmant 
en tots els seus termes l’acord recorregut." 
 
El fonament de tal desestimació radicava en el fet que Mitjançant acord de la 
Junta de Govern Local de data 12 de maig de 2006 es va aprovar el projecte 



 
bàsic modificat per a la construcció d’un edifici plurifamiliar aïllat a l’àmbit del Pla 
Parcial del Sector Pep Ventura, parcel·la A, amb 3 plantes soterrani amb 89 
places d’aparcament i 20 trasters, planta baixa i cinc plantes pis amb un total de 
30 habitatges, projecte que substitueix el que va ser objecte de llicència 
municipal atorgada per acord de la Junta de Govern local de data 18 de 
novembre de 2005, amb un termini d'execució d'un any per a l'inici de les obres 
i tres per a la finalització, i així mateix, es va condicionar la llicència al compliment, 
entre altes, del següent requisit: 
 
“4.2. Executar la urbanització i la instal·lació de pantalles acústiques al talús de 
l’autopista, aportant projecte per a la seva aprovació per part d’aquest 
Ajuntament, en el termini de 2 mesos, comptats a partir del següent dia a la 
recepció de la present notificació.” 
 
La transcrita condició de la llicència determina que el recurs hagi de ser 
desestimat, ja que l'esmentada condició forma part de la llicència i, a més, la 
mateixa va ser en el seu moment consentida per l'entitat recurrent, de manera 
que ara no pot eludir el seu compliment." 
 
Cal assenyalar que, en el si del procediment ordinari 381/2015-A, els 
representants legals de les mercantils USTEN 92, SL i  GALA 92, SL, va 
acreditar que aquestes dues companyies, mitjançant contracte d’1 d’abril de 
2003, van constituir una societat civil de caràcter privat, denominada PEP 
VENTURA, SCP, amb l’objecte de construir un edifici a Esplugues de Llobregat, 
en la qual participaven en un 50%, respectivament, però que, el 15 de desembre 
de 2014, van signar la seva dissolució. Les mercantils USTEN 92, SL i  GALA 
92, SL, van interposar el recurs contenciós administratiu de referència. 
 
FONAMENTS DE DRET  
 
Les obres mencionades estan subjectes a llicència urbanística prèvia, i aquesta 
s’ha d’atorgar d’acord amb la normativa urbanística, el planejament urbanístic i 
les ordenances municipals aplicables, segons prescriu l’article 187 del Text refós 
de la llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost; d’acord 
amb la redacció donada per la Llei 16/2015, de 24 de juliol, de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals 
de Catalunya i d’impuls de l’economia. 
 
En el moment en què es va concedir la llicència de referència, resultava 
d'aplicació el Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei d'urbanisme. 
 
D'acord amb aquella norma, l'article 179 subjectava les obres a llicència 
urbanística prèvia, i l'article 180 determinava el règim jurídic aplicable a les 
llicències, en els mateixos termes, pel que fa a obra nova per a la qual es 
requereix projecte tècnic, que la norma actual. 
 
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 municipal. 
 
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’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 
 
Tenint en compte que la llicència concedida per a l'execució de les obres per a 
la construcció d’un edifici plurifamiliar aïllat a l’àmbit del Pla Parcial del Sector 
Pep Ventura, parcel·la A, amb 3 plantes soterrani amb 89 places d’aparcament i 
20 trasters, planta baixa i cinc plantes pis amb un total de 30 habitatges, tenia 
com a condició de llicència "Executar la urbanització i la instal·lació de pantalles 
acústiques al talús de l’autopista, aportant projecte per a la seva aprovació per 
part d’aquest Ajuntament, en el termini de 2 mesos, comptats a partir del següent 
dia a la recepció de la present notificació.”  
 
Vist que les mercantils USTEN 92, SL i  GALA 92, SL, mitjançant contracte d’1 
d’abril de 2003, van constituir una societat civil de caràcter privat, denominada 
PEP VENTURA, SCP, amb l’objecte de construir un edifici a Esplugues de 
Llobregat, en la qual participaven en un 50%, respectivament, però que, el 15 de 
desembre de 2014, van signar la seva dissolució.  
 
I, vist que el Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 13 dels de Barcelona va 
dictar la Sentència núm. 103/2017, en el procediment ordinari 381/2015-A, 
mitjançant la qual va resoldre inadmetre a tràmit el recurs contenciós 
administratiu presentat per USTEN 92, SL i  GALA 92, SL, contra l'acord de la 
Junta de Govern Local, de 17 de juliol de 2015, mitjançant el qual es desestimava 
el recurs de reposició interposat contra l'acord del mateix òrgan, de 12 d'abril de 
2013, el qual ordenava a presentar un projecte tècnic per a la col·locació de 
pantalles acústiques, i a la seva execució, per entendre que es tractava d'un 
acord amb idèntic contingut que altres anteriors, amb les mateixes condicions, 
ferms i consentits. 
 



 
I, vist que a hores d'ara no ha estat complida aquesta condició. 
 
Només resta concloure que correspon requerir a USTEN 92, SL i  GALA 92, SL, 
que executin les determinacions dels acords mencionats, i executin la 
urbanització i la instal·lació de pantalles acústiques al talús de l’autopista, 
aportant projecte per a la seva aprovació per part d’aquest Ajuntament, en els 
termes en què s'exigia." 
 
PER TOT L'EXPOSAT, 
  
S’acorda: 
 
PRIMER.- REITERAR el requeriment a USTEN 92, SL i  GALA 92, SL, ja 
realitzat mitjançant acord de Junta de Govern Local de l'Ajuntament d'Esplugues 
de Llobregat, de 12 d'abril de 2013, a PEP VENTURA, SCP, i ORDENAR a 
USTEN 92, SL i GALA 92, SL, que executin el següent: 
 
1.1 Que, en un termini màxim d'UN MES, a comptar des del dia següent al de la 
recepció de la notificació d'aquesta resolució, PRESENTIN PROJECTE TÈCNIC 
QUE PREVEGI LA INSTAL·LACIÓ DE PANTALLES ACÚSTIQUES AL SECTOR 
PEP VENTURA, ajustat a les directrius aprovades pel Ministeri de Foment. 
 
1.2 Que, en un termini màxim de DOS MESOS, comptats des de l’aprovació del 
projecte indicat en el punt precedent, EXECUTIN MATERIALMENT LA 
INSTAL·LACIÓ DE LES PANTALLES ACÚSTIQUES al tram del sector Pep 
Ventura, a l’objecte de respondre a les obligacions derivades de les condicions 
de la llicència concedida per a la construcció d’un edifici al carrer Mestre Manuel 
de Falla núm. 34-36, d'Esplugues de Llobregat. 
 
SEGON.- ADVERTIR a la persona interessada que l’incompliment de l’anterior 
pot comportar que l’Administració adopti qualsevol de les mesures d’execució 
forçosa, com l’execució subsidiària o la imposició de multes coercitives. 
 
TERCER.- NOTIFICAR aquest acord a les persones interessades. 
 
 
10. Proposta de concessió de la llicència d’ús privatiu del domini públic a 
INTERCONTRADE, SL en relació amb 2 places d'aparcament addicionals 
no associades a l’espai D de l’edifici municipal La Baronda (exp. 
1597/2017/8). 
 
Vist que el 13 de març de 2019 (registre d'entrada núm. 2019/6160), el senyor .., 
en representació de l’empresa INTERCONTRADE, SL, amb NIF B60483377, 
presenta una instància mitjançant la qual sol·licita 2 places d'aparcament 
addicionals (concretament les places número 17 i 18) respecte de les 8 places 
d'aparcament que ja tenen autoritzades  
 
Vist l'informe jurídic emès per l'assessora jurídica de l'Àmbit de Territori i 
Sostenibilitat, que estableix el següent: 



 
 
"El 13 de març de 2019, (registre d'entrada núm. 2019/6160), el senyor ..., en 
representació de l’empresa INTERCONTRADE, SL, presenta una instància 
mitjançant la qual sol·licita 2 places d'aparcament addicionals (concretament les 
places número 17 i 18) respecte de les 8 places d'aparcament que ja tenen 
autoritzades.  
 
En relació amb aquesta petició, cal assenyalar el següent:  
 
ANTECEDENTS 
 
La Junta de Govern Local de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, de 12 de 
gener de 2018, va acordar:  
 
"PRIMER.- CONCEDIR llicència d’ús privatiu del domini públic a 
INTERCONTRADE, SL, en relació amb l’espai denominat D, de l’edifici municipal 
La Baronda, situat al carrer de la riba, núm. 36, d’Esplugues de Llobregat, amb 
destí a ús d’oficines, per a l’activitat de despatx d’arquitectura, i 8 places 
d’aparcament, a l’empara de l’article 57 i següents del Reglament del Patrimoni 
dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre, i les Bases 
reguladores de l’atorgament de llicències per a la utilització privativa d’espais 
situats a l’edifici “La Baronda (…)” 
 
El 13 de març de 2019, (registre d'entrada núm. 2019/6160), INTERCONTRADE, 
SL ha sol·licitat autorització per a l’ús privatiu de 2 noves places d’aparcament 
(concretament les número 17 i 18) de l’edifici municipal La Baronda, situat al 
carrer de la Riba, núm. 36, d’Esplugues de Llobregat, no assignades a l’Espai D 
de l’esmentat edifici. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Vistes les Bases reguladores de l’atorgament de llicències per a la utilització 
privativa d’espais situats a l’edifici “La Baronda”; 
 
Vist el Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del 
patrimoni dels ens locals; 
 
D’acord amb l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova 
el Reglament del patrimoni dels ens locals, l'ús privatiu és el constituït per 
l'ocupació directa o immediata d'una porció del domini públic, de manera que 
limiti o exclogui la utilització per part dels altres interessats. 
 
L'ús privatiu que no comporta la transformació o la modificació del domini públic 
resta subjecte a l'atorgament d'una llicència d'ocupació temporal que origina una 
situació de possessió precària essencialment revocable per raons d'interès 
públic i amb dret a indemnització, si s'escau. 
 
En el cas que els sol·licitants siguin més d'un s'han de tenir en compte els 
principis d'objectivitat, publicitat i concurrència. 



 
 
D’acord amb l’article 2 de l’Ordenança núm. 24, reguladora de la TAXA PER LA 
UTILITZACIÓ PRIVATIVA  DEL  DOMINI PÚBLIC  DE  L’ESPAI  MUNICIPAL  
DE  LA BARONDA, constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa 
de l'espai municipal de "la Baronda", ja sigui a través d'usos terciaris d'oficina 
desenvolupats per empreses, o d'utilització de les places del pàrquing. 
 
ESPAI Nº MÀXIM PLACES PÀRQUING ASSIGNADES 

D 8 

 
L’article 5 de l’Ordenança determina la quota tributària en el següent quadre: 
 
ESPAI TAXA IMPORT MENSUAL 
oficines fixe 15,00 €/m² útil. 
places d'aparcament fixe general 50 euros 
 fixe reduïda* 25 euros 
 
*en el cas que la utilització sigui de la totalitat de les places assignades als Espais 
A i B (3 i 4 places, respectivament) o de com a mínim 5 places d'aparcament, en 
el cas de la resta d'espais. 
 
En tractar-se de 2 places no assignades a l'Espai D, si no a la resta d'espais que 
en aquests moments resten sense adjudicació, la tarifa aplicable és la general. 
 
És l'article 6 el què estableix que la taxa s'acreditarà quan s'iniciï la utilització 
privativa, moment que, a aquests efectes, s'entén que coincideix amb el de 
concessió  de  la llicència o autorització d'ús, si aquesta fou sol·licitada. 
 
L'article 7.2 de l'Ordenança regula el període impositiu. Concretament, disposa 
que quan la utilització privativa s'estengui a diversos exercicis, l'acreditació de la 
taxa tindrà lloc l'1 de gener de cada any, i el període impositiu comprendrà l'any 
natural, excepte en els supòsits d'inici o cessament en la utilització privativa, en 
què s'aplicarà el previst en els apartats següents de l’ordenança. 
 
Finalment, l'article 8 regula el règim de declaració i ingrés establint que la taxa 
s'exigirà en règim de liquidació, i que s'admet com a única forma de pagament la 
domiciliació bancària, mitjançant l'autorització a l'Ajuntament del càrrec mensual 
de les taxes. 
 
D’acord amb l’article 60 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova 
el Reglament del patrimoni dels ens locals, correspon a l'alcalde l'atorgament de 
les llicències. Aquesta competència ha estat delegada en la Junta de Govern 
Local, mitjançant el Decret d’alcaldia núm. 1466, de 18 de juny de 2015. 
 
CONCLUSIONS 
 



 
Es tracta d’autoritzar el us de 2 places d'aparcament addicionals (concretament 
les places número 17 i 18) respecte de les 8 ja autoritzades amb la llicència 
concedida a INTERCONTRADE,SL el 12 de gener de 2018. 
 
Per altra banda, cal assenyalar que aquestes places d'aparcament addicionals 
podran ser utilitzades durant el mateix termini de duració de la llicència d'ús 
privatiu del domini públic concedida el 12 de gener de 2018, o bé fins que es 
concedeixi una llicència per a l'ús privatiu del domini públic pel que fa als espais 
que en aquests moments resten sense adjudicació, i als quals aquestes estan 
vinculades, segons la descripció que es detalla a les reguladores de l’atorgament 
de llicències per a la utilització privativa d’espais situats a l’edifici “La Baronda”. 
En aquest darrer supòsit, INTERCONTRADE, SL haurà de deixar lliures les 
places d'aparcament, i posar-les a disposició de l'Ajuntament. 
 
Per tot l’exposat, només resta concloure que s’informa favorablement la 
concessió de la llicència per a l'ús privatiu del domini públic pel que fa a 2 places 
d'aparcament addicionals (concretament les número 17 i 18) en relació amb 
l'espai D de l'edifici la Baronda, i pel que fa a l’aprovació de la  
 
- LIQUIDACIÓ DE LA TAXA corresponent al període comprés entre l’1 d’abril de 
2019 fins al 31 de desembre de 2019, derivada de l’ús privatiu del domini públic 
per INTERCONTRADE, SL en relació amb 2 places d’aparcament (concretament 
les número 17 i 18) no assignades a l’Espai denominat D, regulada a l’article 5é 
de l’Ordenança fiscal núm. 24, reguladora de la Taxa per la utilització privativa 
del domini públic de l’Espai municipal de La Baronda.” 
 
S’acorda: 
 
PRIMER.- CONCEDIR llicència d’ús privatiu del domini públic a 
INTERCONTRADE, SL amb NIF B60483377, en relació amb 2 places 
d'aparcament addicionals (concretament les places número 17 i 18) no 
associades a l’espai denominat D amb efectes 1 d’abril del 2019  de l’edifici 
municipal La Baronda, situat al carrer de la Riba, núm. 36, d’Esplugues de 
Llobregat, a l’empara de l’article 57 i següents del Reglament del Patrimoni dels 
ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre, i les Bases reguladores 
de l’atorgament de llicències per a la utilització privativa d’espais situats a l’edifici 
“la Baronda”, pel mateix termini de duració que la llicència d’ús privatiu del domini 
públic concedida a la UTE mencionada, el 12 de gener de 2019, de la qual porta 
causa, o bé fins que es concedeixi una llicència per a l'ús privatiu  del domini  
públic pel que  fa  als  espais  de l'edifici  la  Baronda  que  en aquests 
moments resten sense adjudicació, i als quals aquestes places d'aparcament 
estan vinculades. 
 
SEGON.- ADVERTIR a INTERCONTRADE, SL, que la llicència d'ocupació 
temporal origina una situació de possessió precària, essencialment  revocable 
per raons d'interès públic, en els termes de l’article 57.2 del Reglament del 
Patrimoni dels ens locals. 
 



 
TERCER.- APROVAR LA LIQUIDACIÓ DE LA TAXA corresponent al període 
comprès entre l’1 d’abril de 2019 fins al 31 de desembre de 2019, derivada de 
l’ús privatiu del domini públic per INTERCONTRADE, SL, en relació amb 2 places 
d’aparcament (les número 17 i 18) no assignades a l’espai denominat D, de 
l’edifici municipal La Baronda, regulada a l’article 5é l’Ordenança fiscal núm. 24. 
 
Dades liquidació: 
 
Obligat tributari: INTERCONTRADE, SL, amb NIF B60483377. 
 
Objecte tributari: TAXA  per  la  utilització  privativa  de  l'espai  municipal  
de "la Baronda” en relació a 2 places d’aparcament (les número 17 i 18) no 
assignades a l’espai D. Període comprès entre l'1 d’abril de 2019 i el 31 de 
desembre de 2019. 
 
Elements tributaris: 
 
Places d'aparcament: 2 places. 
TAXA general: 50 euros mensuals. 
Quota mensual : 2 places x 50 euros/mes = 100,00 euros mensuals. 
-Quota resultant aplicable al període (1/04/2019 al 31/12/2018): 100,00 euros x 
9 mesos = 900 euros. 
 
Termini de pagament: 
 
Mensual (art 8 OF 24) 
 
Forma de pagament: 
 
domiciliació bancària (Article 8 OF 24.) 
 
QUART.- NOTIFICAR aquest acord a INTERCONTRADE, SL 
 
CINQUÈ.- COMUNICAR aquest acord al Departament d’Intervenció i Tresoreria. 
 
 

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS 

11. Proposta d’aprovació de relacions de despeses i reconeixement 
d’obligacions. 
 
Per la Secció de Comptabilitat s’han elaborat les següents relacions de despesa: 
 
Relació núm. 26 de documents O en fase prèvia per un import total de 
106.898,41€. 
 
Relació núm. 27 de documents O en fase prèvia per un import total de 
44.986,90€. 
 



 
Relació núm. 28 de documents O en fase prèvia per un import total de 
12.420,00€. 
 
Relació núm. 29 de documents O en fase prèvia per un import total de 
17.557,90€. 
 
Relació núm. 30 de documents O en fase prèvia per un import total de 
156.658,52€. 
 
Relació núm. 31 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
25.349,04€. 
 
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: 
 
1. Relació núm. núm. 26 de documents O en fase prèvia per un import total de 
106.898,41€. 
 
2. Relació núm. 27 de documents O en fase prèvia per un import total de 
44.986,90€. 
 
3. Relació núm. 28 de documents O en fase prèvia per un import total de 
12.420,00€. 
 
4. Relació núm. 29 de documents O en fase prèvia per un import total de 
17.557,90€. 
 
5. Relació núm. 30 de documents O en fase prèvia per un import total de 
156.658,52€. 
 
6. Relació núm. 31 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
25.349,04€. 
 
 
12. Proposta d’aprovació de les normes de funcionament de 
FIRESPLUGUES 2019. 
 
L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat organitza amb periodicitat biennal una 
fira comercial i de servei anomenada FIRESPLUGUES, amb l’objectiu de 
promoure l’activitat econòmica de la ciutat i del seu teixit comercial. L’any en curs 
correspon celebrar la 18a edició de la Fira Comercial i de Servei 
FIRESPLUGUES 2019. 
 
La fira se celebrarà els dies 4 i 5 de maig en horari de 10’30 h. a 21h.  
 



 
L‘àmbit del recinte firal se situarà a la  Rambla del Carme d’Esplugues de 
Llobregat. 
 
Per a l’adequat desenvolupament del certamen i pel coneixement de les 
persones expositores de les característiques, mides i taxes així com condicions 
d’estada a la fira, s’ha elaborat un document anomenat Normes de funcionament 
Firesplugues 2019. 
 
Les Normes de funcionament de Firesplugues2019 seran  entregades a les 
persones participants de la Fira una vegada formalitzada la inscripció. 
 
Vist l’informe emès per la Coordinadora tècnica de comerç. 
  
S’acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar el document “Normes de funcionament de Firesplugues 
2019”, que regula els requisits i característiques, mides i taxes aplicables a les 
empreses interessades en participar a la 18a edició de la Fira Comercial i de 
Servei FIRESPLUGUES 2019, que es celebrarà els propers dies 4 i 5 de maig 
en horari de 10:30h a 21h, amb ubicació a la Rambla del Carme d’Esplugues de 
Llobregat. Les esmentades Normes de Funcionament s’acompanyen a la 
present resolució. 
  
SEGON.- Publicar al web de l’Ajuntament  les normes reguladores de la 18ª 
edició de la fira comercial i de servei Firesplugues 2019. 
 
TERCER.- Traslladar aquesta resolució a les persones interessades. 
 
 
13. Proposta d’aprovació de les bases i convocatòria per a la provisió 
interina d’una plaça de programador/a informàtic/a. 
 
La plantilla de personal funcionari d’aquest Ajuntament, inclou una plaça de 
Programador/a Informàtic/a, nivell A2 per a convocar mitjançant concurs oposició 
lliure. 
 
Les bases d’aquesta convocatòria tenen per objecte regular el procediment de 
selecció per la provisió interina, per urgència, d’una plaça de programador/a 
informàtic/a de grau mitjà, de l’escala d’Administració Especial, Subescala 
Tècnica, de personal funcionari de l’Ajuntament d’Esplugues, i la creació d’una 
borsa de treball, de la mateixa categoria. 
 
Consta que s’ha informat al Comitè d’Empresa i la Junta de Personal 
 
De conformitat amb les atribucions en el article 21.1 g) de la Llei de Bases de 
Règim Local, en relació amb l’article 110 del Reglament del Personal al Servei 
de les Entitats Locals, 
  
S’acorda: 



 
 
1.- Aprovar les bases i convocar el procés selectiu per a la provisió d’una plaça 
de Programador/a Informàtic/a de la plantilla de funcionaris de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat, mitjançant concurs oposició lliure.  
 
2.- Procedir a la publicació del text íntegre de les bases al Butlletí Oficial de la 
Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Tauler d’edictes de la 
Corporació i a la pàgina web de l’Ajuntament: www.esplugues.cat   
 
3.- Informar dels anteriors acords al Comitè d’Empresa i la Junta de Personal 
 
 
14. Proposta d’aprovació de les bases i convocatòria per a la provisió 
interina d'una plaça de tècnic/a superior. 
 
La plantilla de personal funcionari d’aquest Ajuntament, inclou una plaça de 
tècnic/a de grau superior, nivell A-1, per a convocar mitjançant concurs oposició 
lliure. 
 
Les bases d’aquesta convocatòria tenen per objecte regular el procediment de 
selecció per la provisió interina, per urgència, d’una plaça de tècnic/a de la 
plantilla de personal, escala d’administració Especial, subescala Tècnics de Grau  
Superior, de l’escala d'administració especial, subescala de tècnics de grau 
superior. 
 
Consta que s’ha informat al Comitè d’Empresa i la Junta de Personal 
 
De conformitat amb les atribucions en el article 21.1 g) de la Llei de Bases de 
Règim Local, en relació amb l’article 110 del Reglament del Personal al Servei 
de les Entitats Locals, 
  
S’acorda: 
 
1.- Aprovar les bases i convocar el procés selectiu per a la provisió d’una plaça 
de tècnic/a de grau superior de la plantilla de funcionaris de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat, mitjançant concurs oposició lliure.  
 
2.- Procedir a la publicació del text íntegre de les bases al Butlletí Oficial de la 
Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Tauler d’edictes de la 
Corporació i a la pàgina web de l’Ajuntament: www.esplugues.cat   
 
3.- Informar dels anteriors acords al Comitè d’Empresa i la Junta de Personal 
  
 
15. Proposta d’aprovació de les bases i de la convocatòria per a la provisió 
indefinida de dues places d'operari/ària. 
 
La plantilla de personal funcionari d’aquest Ajuntament, inclou dues places 
d’operari/ària, nivell professional E. 

http://www.esplugues.cat/
http://www.esplugues.cat/


 
 
Les bases d’aquesta convocatòria tenen per objecte regular el procediment de 
selecció de 2 places d’operari/ària, incloses en la Plantilla personal laboral 
indefinit, i també a l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2016 i 2018, 
respectivament, mitjançant el sistema de concurs-oposició.  
 
Consta que s’ha informat al Comitè d’Empresa i la Junta de Personal 
 
De conformitat amb les atribucions en el article 21.1 g) de la Llei de Bases de 
Règim Local, en relació amb l’article 110 del Reglament del Personal al Servei 
de les Entitats Locals, 
 
S’acorda: 
 
1.- Aprovar les bases i convocar el procés selectiu per a la provisió de 2 places  
d’operari/ària de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat, mitjançant concurs oposició lliure.  
 
2.- Procedir a la publicació del text íntegre de les bases al Butlletí Oficial de la 
Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Tauler d’edictes de la 
Corporació i a la pàgina web de l’Ajuntament: www.esplugues.cat   
 
3.- Informar dels anteriors acords al Comitè d’Empresa i la Junta de Personal 
 
 
16. Proposta d’aprovació de la nòmina del mes de març. 
 
Vist el personal que ha realitzat serveis extraordinaris autoritzats, fora de la seva 
jornada habitual, variables de productivitat en horari nocturn i/o en dia festiu i 
vista la relació d’empleats que, per raó de servei, té dret a la percepció 
d’indemnitzacions per desplaçaments o dietes. 
 
De conformitat amb l’acord plenari de data 23 de gener de 2013, en el qual ha 
estat aprovada l’adequació de les retribucions municipals a través de la Relació 
de Llocs de Treball, al Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic i 
disposicions concordants; de conformitat, també, amb les disposicions sobre 
Despeses de Personal contingudes en la Llei de Pressupostos Generals de 
l’Estat pel 2018, a les disposicions econòmiques del prorrogat Conveni 
d’aplicació al personal laboral i Pactes de condicions socioeconòmiques del 
personal funcionari, 2008-2011, en allò que no estigui derogat o en suspens i a 
la taula salarial d’aquest Ajuntament. 
 
D’acord amb el que disposa l’article 135 del Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 
de juny, pel qual es va aprovar el text refós de la Llei general de la Seguretat 
Social, de conformitat amb l’article 32.6 de la Llei 42/1994, de 30 de desembre, 
de mesures fiscals, administratives i d’ordre social, respecte dels subsidis 
corresponents en situació d’incapacitat temporal; i en relació amb el personal 
que està en situació d’incapacitat temporal per malaltia comuna o accident de 

http://www.esplugues.cat/


 
treball; D’acord també amb el que disposa sobre la incapacitat transitòria i 
indisposicions el Real Decret Legislatiu 20/2012, de 13 de juliol, i els acords 
paritaris que al respecte van signar Ajuntament i Representació Sindical. 
 
Tenint en compte el que disposa l’article 6 i la disposició transitòria cinquena, 
punt 5, del Reial Decret 480/1993, de 2 d’abril, pel qual s’integrarà al Règim 
General de la Seguretat Social dels funcionaris de l’Administració Local, en 
relació a la prestació per incapacitat temporal derivada de contingències comuns 
dels funcionaris integrats, en relació amb el que disposa l’esmentat article 11 del 
Conveni. 
 
Vist les regularitzacions de nòmina de febrer de diferents treballadors/es amb 
motiu de baixes i altes d’incapacitat temporals i accidents de treball, una vegada 
abonada la nòmina, per un import total de -926,73 euros. 
 
Atesa la despesa corresponent a la nòmina del mes de març de l’any actual que 
ascendeix a la suma total de 895.146,51€.  
  
S’acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar l’import brut de la nòmina del mes de març de 2019 del 
personal funcionari, laboral i electes al servei d’aquest Ajuntament per un import 
de 895.146,51€ segons el següent desglossament:  
 
Import brut retribucions fixes:              832.599,12 € 
Import brut retribucions variables:   62.547,39 € 
Total import brut nòmina:    895.146,51 € 
 
SEGON.- Aprovar les retencions a practicar en la nòmina del mes de març de 
2019 amb el desglossament següent: 
 
Retencions en concepte d’IRPF:    166.265,73 € 
Deducció bestretes:         2.706,25 €   
Embargaments:                     947,46 € 
Quotes sindicals:          299,10 € 
Descompte Seguretat Social:       55.258,29 € 
Descompte Seguretat Social vacances        115,60 € 
Total import net nòmina:                      669.554,08 € 
 
TERCER.- Reconèixer l’obligació de la despesa corresponent a les retribucions 
fixes de la nòmina del mes de març de 2019 per un import total de 832.599,12€ 
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries establertes als documents 
comptables adjunts.  
 
QUART.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació de la despesa corresponent 
a les retribucions variables derivades de la nòmina del mes de març de 2019, per 
un import de 62.547,39€, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 
establertes als documents comptables adjunts.  
 



 
CINQUÈ.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació de la despesa corresponent 
a la nòmina de regularització del mes de febrer que ascendeix a un import total 
de -926,73€, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries establertes en els 
documents comptables adjunts.    
 
SISÈ.- Descomptar els imports bruts per deducció de vaga al personal que es 
relaciona a continuació: 
 
COGNOMS I NOM IMPORT DEDUCCIÓ 
AP, MP 33,33 € 
AR, MA 57,15 € 
BP, G 23,40 € 
BF, V 65,01 € 
BJ,  69,67 € 
BB, M 23,19 € 
BL, M 15,77 € 
CM, O 19,14 € 
CP, C 63,27 € 
CV, JM 32,92 € 
CA, D 28,88 € 
CM, M 57,83 € 
DAA, D 22,09 € 
DC, E 9,00 € 
ED, Y 23,07 € 
FO, M 69,61 € 
FP, MP 17,68 € 
FV, MD 15,26 € 
FB, JM 56,93 € 
FM, N 27,02 € 
FD, M 86,67 € 
GC, A 17,55 € 
GS, R 33,33 € 
GD, R 68,45 € 
GM, M 20,11 € 
GL, C 59,81 € 
HG, M 17,46 € 
HM, EM 25,84 € 
HV, C 81,37 € 
HA, MR 92,35 € 
IR, PR 65,47 € 
MG, M 35,42 € 
MM, O 19,73 € 
MM, A 34,71 € 
MF, EM 26,67 € 
MM, I 59,53 € 
MR, E 24,03 € 
MM, R 24,09 € 
OS, T 15,26 € 
PM, F 18,67 € 
RH, O 25,50 € 



 
RM, MO 16,11 € 
RR, MA 25,18 € 
RR, JD 18,28 € 
RS, M 18,16 € 
SC, T 19,77 € 
SG, D 30,57 € 
SM, J 64,67 € 
SB, E 41,47 € 
SG, JM 23,70 € 
SC, X 22,40 € 
VL, J 23,84 € 
VG, N 35,14 € 
VP, P 28,56 € 
TOTAL:  1.950,09 € 

 
 
 
17. Proposta d’aprovació del rendiments de l’exercici 2018. 
 
Vist l’informe emès pel Director d’innovació i organització respecte a l’avaluació 
dels resultats generals de la organització i a l’acompliment dels objectius 
individuals. 
 
Vist l’informe  del Servei de Recursos Humans sobre el personal que, durant 
l’exercici avaluat, té acumulades més d’un mes d’absències originades per 
malaltia comuna i indisposició.  
 
A la vista dels acords formalitzats sobre l’incentiu de rendiment, per part de 
l’Ajuntament i  els representants sindicals, que varen ser aprovats mitjançant 
acord plenari de 20 de febrer de 2013. 
 
Vist que el sostre màxim del sistema de l’incentiu al rendiment acordat pel Ple en 
data 18 d’octubre de 2017 i actualitzat per a l’exercici 2018, és de 828.710,29€, 
segons les previsions derivades de la Llei de pressupostos generals de l’Estat 
per a l’any 2018: 
 
De l’1 de gener a 30 de juny de 2018 = 1,50% 
De l’1 de juliol al 31 de desembre de 2018 = 1,50 % + 0,25% 
De l’1 de gener al 31 de desembre de 2018 = + 0,30% 
 
Atès que tots aquests increments han estat calculats partint de les retribucions 
efectives a data 31 de desembre de 2017. 
 
Atès que al mes de juliol de 2018 es van abonar per un import total de 226.795,92 
euros i en aquest mes de març es proposa aprovar l’abonament de 581.355,76 
euros en concepte de rendiment; sumant un import total de 808.151,68 euros. 
 
Vist que aquest import total no supera el límit màxim acordat pel Ple, que és de 
828.710,29 euros. 
 



 
Vist l’informe emès per la Coordinadora Tècnica de Recursos Humans.  
  
S’acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar els trams d’aplicació de l’incentiu per rendiment a cadascun dels 
empleats laborals i funcionaris segons consta a l’expedient 2019/3059/1514.  
 
SEGON.- Aprovar l’import brut de l’incentiu per rendiment corresponent a 
l’exercici 2018, pel personal funcionari i laboral en actiu i el que va deixar de 
treballar en l’exercici de meritació de l’incentiu de referència, segons consta en 
annex, per un import de 581.355,76€. 
 
TERCER.- Aprovar les retencions a practicar al concepte de rendiments amb el 
desglossament següent:  
 
Retencions en concepte d’IRPF:  117.484,48€ 
 
Descompte Seguretat Social: 21.341,76€ 
 
Total import net: 442.529,52€ 
 
QUART.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació de la despesa corresponent al 
concepte de rendiments de l’exercici 2018, segons segon punt d’aquest acord, per 
import de 581.355,76€ amb càrrec a les aplicacions pressupostàries establertes als 
documents comptables adjunts.  
 
CINQUÈ.- Informar d’aquest acord a la Junta de Personal i al Comitè d’ Empresa 
 
SISÈ.- Donar trasllat als departament d’Intervenció i Tresoreria als efectes 
escaients. 
 
 
18. Proposta que consisteix en donar compte de la jubilació d’un funcionari 
de carrera. 
 
Atès que per Decret de l’Alcaldia núm. 1331 de data 16 de juny de 2017, es va 
resoldre concedir la prolongació de permanència en el servei actiu al funcionari 
de carrera JMR, director del servei d’Obres Públiques, fins que complís 67 anys. 
 
Tenint en compte que el proper 10 d’abril, complirà 67 anys. 
  
S’acorda: 
 
Declarar en situació de jubilació per edat (67 anys) a JMR, director del servei 
d’Obres Públiques amb efectes 11 d’abril de 2019. 
 
 
19. Proposta d’aprovació del contracte de subministrament de divers 
material informàtic no inventariable. 



 
 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació del subministrament de divers 
material informàtic no inventariable per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat 
durant any 2019. 
 
- Tipus de contracte: Subministrament 
- Objecte: Subministrament de divers material informàtic no inventariable per 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat durant l’any 2019.  
- Procediment de contractació: Contracte menor. Tramitació: Ordinària 
- Codi CPV:  30237300-2 
- Valor estimat del contracte: 14.000,00€  IVA   2.940€ 
- Preu:  16.940€ 
- Durada:  El contracte estarà vigent des de l’adjudicació d’aquest fins el 31 de 
desembre de 2019.  
A l’expedient administratiu consta degudament incorporada la Memòria 
justificativa en la que resta acreditada la necessitat de la contractació i que no 
han estat alterades les regles generals de la contractació. 
 
Consta també a l’expedient l’oferta presentada per TIRO Y RETIRO, amb NIF 
B63976658 per import de 16.940 IVA inclòs, que es considera a la Memòria 
justificativa ajustada a les necessitats municipals i a les característiques 
específiques del contracte. La mateixa memòria indica que la persona que es 
proposa com a contractista no ha subscrit amb aquest Ajuntament altres 
contractes menors que individual o conjuntament superin les xifres límit per 
aquest tipus de contracte. 
 
Ha estat comprovada de crèdit adequat i suficient en el pressupost de la 
corporació per a l’exercici 2019.  
 
Per la qual cosa i de conformitat amb el que s’estableix a la Disposició Addicional 
Segona de la Llei 9/2107, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 
En ús de les facultats delegades atorgades mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 
2018/2314, de data 9 de juliol de 2018 en matèria de contractes menors. 
 
S’acorda: 
 
1. Aprovar  l’expedient de contractació i la MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL 
CONTRACTE MENOR incorporada a l’expedient, aprovant expressament la 
necessitat de procedir a aquesta contractació que té per objecte el 
subministrament de divers material informàtic no inventariable per l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat durant any 2019. 
 
2. Declarar que s’ha procedit a la comprovació de la regla d’incompatibilitat de 
l’article 118.3 de la Llei 9/2017. 
 



 
3. Aprovar el pressupost del contracte per import de 14.000€, més 2.940 € 
corresponents a 21% d’IVA. 
 
4. Adjudicar el contracte a l’empresa Tiro y Retiro S.L. amb NIF B63976658 per 
import de 14.000€, més 2.940€ corresponents a 21% d’IVA. 
 
5. Aprovar les especificacions tècniques següents: 
 
- Objecte: Material divers informàtic no inventariable (cables xarxa, de corrent, 
de monitor, discos, cintes,...)   
- Garantia del material: En cas de subministrament de material defectuós es 
comunicarà a la pròpia empresa per a que procedeixi  al canvi o a la reparació 
del producte defectuós.  
- Procediment: La sol·licitud la duen a terme el personal i autoritats de 
l’Ajuntament d’Esplugues, els quals requereixen el material esmentat per 
desenvolupar adequadament les seves funcions. A continuació, el director de 
Sistemes d’Informació efectua la comanda a l’empresa subministradora. 
L’empresa subministradora amb un termini màxim de 48 hores es compromet a 
subministrar els productes sol·licitats.  
 
S’adjunta annex amb el divers material informàtic. 
 
6. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
un import màxim de 16.940 euros, IVA inclòs, a càrrec de la partida 11-92000-
22002 Material informàtic no inventariable, del pressupost municipal en vigor, a 
favor de l’empresa Tiro y Retiro S.L. amb NIF B63976658. 
 
7. El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’Ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura o factures 
corresponents degudament signades per l’adjudicatària i degudament 
conformades per la persona designada responsable del projecte. 
 
8. El contracte estarà vigent des de la seva adjudicació i fins el 31 de desembre 
de 2019. 
9. La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, serà el Director de Sistemes d’Informació, el senyor ... 
 
10. Notificar la present resolució a la persona adjudicatària. 
 
11. Ordenar la publicació del contracte menor en la forma prevista a l'article 63.4 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 

ANNEX 1 
 

PRODUCTE PREU SENSE 
IVA 

%IVA PREU AMB IVA 

CAMARA LOGITECH C170                                               27,20€ 
 

21 32,91€ 
 

ALTAVOCES GENIUS USB NEGRO       12,80€ 21 15,48€ 
CINTA ULTRIUM 5 HP 3 TB                                               48,90€ 

 
21 59,169€ 



 
MEMORIA SDIMM DVR 16S11 4GB KINGSTON               39,20€ 

 
21 47,432€ 

CABLE USB A/A 1,80 ALARGO                                       2,60€ 21 3,146€ 
CABLE AUDIO (ALARGO JACK)                                          2,90€ 

 
21 3,509€ 

CABLE ALIMENTACION 5 TS                                            11,90€ 
 

21 14,399€ 

CABLE ALIMENTACION APPLE USB ORIGINAL              29,00€ 
 

21 35,09€ 

CABLE RED 0,25 RJ45 CAT.5 / CAT. 6                                1,00€ 
 

21 1,21€ 

CABLE RED 0,50 RJ45 CAT. 5 / CAT. 6                               1,99€ 
 

21 2,407€ 

CABLE RED 1 MTS RJ45 CAT.5 / CAT.6                              1,90€ 
 

21 2,299€ 

CABLE RED 2 MTS RJ45 CAT.5 / CAT. 6                             2,80€ 
 

21 3,388€ 

CABLE RED 5 MTS RJ45 CAT.5 / CAT. 6     3,90€ 
 

21 4,719€ 

CABLE RED 10 MTS RJ45 CAT.5 / CAT. 6                          4,90€ 
 

21 5,929€ 

CABLE RED 15 MTS RJ45 CAT. 5 / CAT. 6                          8,70€ 21 10,527€ 
ALARGO HDMI 2 MTS       12,30€ 21 14,88€ 
CABLE USB 2.0 AM-BM 5 MTS                                             8,80€ 

 
21 10,648€ 

CABLE HDMI 2 MTS                                                              8,90€ 
 

21 10,769€ 

CABLE HDMI 5 MTS                                                            12,80€ 
 

21 15,488€ 

CABLE VGA 2 MTS                                                                8,40€ 
 

21 10,164€ 

TORNAVIS ESTRELLA                                                          7,30€ 
 

21 8,833€ 

TORNAVIS PLANO                                                                6,9€ 
 

21 8,349€ 

ADAPTADOR DE RED               0,80                                           0,55€ 
 

21 0,6655€ 

RATON LOGITECH M185 WIRELESS                                16,80€ 
 

21 20,32€ 

MODULO KINGSTON 4 GB DDR3                                      39,90€ 
 

21 48,27€ 

MODULO KINGSTON 8 GB DDR3                                      66,25€ 
 

21 80,16€ 

MODULO KINGSTON 4GB DDR4                                       44,60€ 
 

21 53,966€ 

MODULO KINGSTON 8 GB DDR4                                      82,00€ 
 

21 99,22€ 

DISCO DURO SSD 120GB                                                68,00€ 
 

21 82,28€ 

DISCO DURO SSD 240 GB                                                86,00€ 
 

21 104,06€ 

DISCO DURO SSD 480 GB                                                112,00€ 
 

21 135,52€ 

DISCO DURO SATA 1 TB                                                   48,00€ 
 

21 58,08€ 

DISCO DURO SATA 2 TB                                                   72,00€ 
 

21 87,12€ 

DISCO DURO SATA 4 TB                                                  114,00€ 
 

21 137,94€ 

DISCO DURO SATA 6 TB                                                  180,00€ 
 

21 217,8€ 

DISCO DURO SATA 8TB                                                   260,00€ 
 

21 314,6€ 

SWITCH TPLINK GESTIONABLE 12 PORTS 39,00€ 21 47,19€ 



 
SWITCH TPLINK GESTIONABLE 24 PORTS 54,00€ 21 65,34€ 
SWITCH GIGABYTE                                                          200,00€ 

 
21 242€ 

PEN DRIVE 64 GB                                                                39,00€ 
 

21 47,19€ 

FUENTES DE ALIMENTACION (500W)                               24,00€ 
 

21 29,04€ 

                                          
 
 
20. Proposta d’aprovació del contracte de subministrament de 3.000 
bosses motxilla i 675 unitats de davantals infantils personalitzats per a 
diversos actes promocionats. 
 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació de subministrament de 3.000 
bosses motxilla i 675 unitats de davantals infantils personalitzats per a diversos 
actes promocionats per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 
 
Tipus de contracte: subministrament 
Objecte: 3.000 bosses motxilla i 675 unitats de davantals infantils personalitzats 
per a diversos actes promocionats per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 
Procediment de contractació: Contracte menor. Tramitació: Ordinària 
Codi CPV: 18530000-3 
Valor estimat del contracte: 4.010,25 € més 21% d’ IVA 842,15 € 
Preu: 4.852,40 € 
Durada: Des de la seva adjudicació i fins el 15 d’abril 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 GIFT CAMPAIGN S.L. , amb 
NIF B66221490, per import de 4.852,40€ IVA inclòs, que es considera a la 
Memòria justificativa ajustada a les necessitats municipals i a les característiques 
específiques del contracte. La mateixa memòria indica que la persona que es 
proposa com a contractista no ha subscrit amb aquest Ajuntament altres 
contractes menors que individual o conjuntament superin les xifres límit per 
aquest tipus de contracte. 
 
Ha estat comprovada de crèdit adequat i suficient en el pressupost de la 
corporació per a l’exercici 2019. 
 
Per la qual cosa i de conformitat amb el que s’estableix a la Disposició Addicional 
Segona de la Llei 9/2107, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 
En ús de les facultats delegades atorgades mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 
2018/2314, de data 9 de juliol de 2018, en matèria de contractes menors. 
  
S’acorda: 



 
 
1- Aprovar l’expedient de contractació i la MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL 
CONTRACTE MENOR incorporada a l’expedient, aprovant expressament la 
necessitat de procedir a aquesta contractació que té per objecte la contractació 
de subministrament de 3.000 bosses motxilla i 675 unitats de davantals infantils 
personalitzats per a diversos actes promocionats per l’Ajuntament d’Esplugues 
de Llobregat. 
 
2- Declarar que s’ha procedit a la comprovació de la regla d’incompatibilitat de 
l’article 118.3 de la Llei 9/2017. 
 
3- Aprovar el pressupost del contracte per import de 4.010,25 € més 21% d’IVA 
842,15€. 
 
4-Adjudicar el contracte a GIFT CAMPAIGN S.L., amb NIF B66221490,  per 
import de 4.010,25€, més 842,15 € corresponents a 21% d’IVA. 
 
5- Acceptar l’oferta efectuada per GIFT CAMPAIGN S.L adjudicatària, que 
consisteix en 3.000 bosses motxilla i 675 unitats de davantals infantils 
personalitzats d’acord a la següent descripció: 
 
- Davantal Minicook: 
Davantal talla infantil  
Colors blau i groc 
Non-woven: 80 g/m².  
Ajustable 
Amb una butxaca. 
Impressió amb Serigrafia Textil de fins a  624 cm2. 
Número de colors impressió: 1 tinta 
 
- Motxilla Eco: 
100% cotó, 100 g/m2 
Tancament superior de la bossa amb cordó  
Impressió amb Serigrafia 
Núm. de colors impressió: 2 tintes 
 
6- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
un import màxim de 4.852,40€, IVA inclòs, a càrrec de l’aplicació pressupostària 
33 43200 22699 (Despeses activitats de Promoció de Turisme), del pressupost 
municipal en vigor, a favor de GIFT CAMPAIGN S.L. , amb NIF B66221490. 
 
7- El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’Ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura o factures 
corresponents degudament signades per l’adjudicatària i degudament 
conformades per la persona designada responsable del projecte. 
 
8- El contracte estarà vigent des de la seva adjudicació fins al lliurament de del 
productes abans del 15 d’abril de 2019 amb la corresponent vigència de garantia. 
 



 
9- Establir un termini de garantia de 30 dies des del lliurament del producte.  
 
10- La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, serà la senyora ..., directora del Servei de Patrimoni 
Cultural. 
 
11- Notificar la present resolució a la persona adjudicatària. 
 
12- Ordenar la publicació del contracte menor en la forma prevista a l'article 63.4 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
 
21. Proposta d'aprovació de la contractació del servei de Formació del 
Programa B “capacitació”, accions d’aprenentatge integrat, del Projecte 
Treball als Barris 2018. 
 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació del servei de Formació del 
Programa B “capacitació” , accions d’aprenentatge integrat, del Projecte Treball 
als Barris 2018. 
- Tipus de contracte: contracte de servei. 
- Objecte: Servei de Formació del Programa B “capacitació”, accions 
d’aprenentatge integral, Projecte Treball als Barris 2018. 
- Procediment de contractació: Contracte menor. Tramitació: Ordinària 
- Codi CPV: 80400000-8 
- Valor estimat del contracte: 5.500,00€ (exempt d’IVA) 
- Preu: 5.500,00€. 
- Durada: de l’1 d’abril fins el 30 de juny 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 CENTRE 
D’INTERPRETACIÓ DEL MEDI AMBIENT SL, amb CIF B60993953, per import 
de 5.500,00 € (exempt d’IVA, en virtut de l’Art 20, punt 9 de la Llei IVA 37/1992), 
que es considera a la Memòria justificativa ajustada a les necessitats municipals 
i a les característiques específiques del contracte. La mateixa memòria indica 
que la persona que es proposa com a contractista no ha subscrit amb aquest 
Ajuntament altres contractes menors que individual o conjuntament superin les 
xifres límit per aquest tipus de contracte. 
 
Ha estat comprovada de crèdit adequat i suficient en el pressupost de la 
corporació per a l’exercici 2019. 
 
Per la qual cosa i de conformitat amb el que s’estableix a la Disposició Addicional 
Segona de la Llei 9/2107, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 



 
En ús de les facultats delegades atorgades mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 
1466, de data 18 de juny de 2015. 
  
S’acorda: 
 
1. Aprovar  l’expedient de contractació i la MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL 
CONTRACTE MENOR incorporada a l’expedient, aprovant expressament la 
necessitat de procedir a aquesta contractació que té per objecte Servei de 
Formació del programa “B” de Capacitació, accions d’aprenentatge integrat 
“aprendre per crear oportunitats” del Projecte Treball als Barris 2018. 
 
2. Declarar que s’ha procedit a la comprovació de la regla d’incompatibilitat de 
l’article 118.3 de la Llei 9/2017. 
 
3. Aprovar el pressupost del contracte per import de 5.500,00 €, (exempts d’IVA, 
en virtut de l’Art 20, punt 9 de la Llei 37/1992). 
 
4. Adjudicar el contracte a l’empresa CENTRE D’INTERPRETACIÓ DEL MEDI 
AMBIENT SL i  CIF B60993953 per import de 5.500,00 €, (exempts d’IVA, en 
virtut de l’Art 20, punt 9 de la Llei 37/1992). 
 
5. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
un import màxim de 5.500,00 euros, (exempts d’IVA, en virtut de l’Art 20, punt 9 
de la Llei 37/1992), a càrrec de la partida 15 24129 22699 –Despeses formació 
canvi treball als barris – Projecte 2018/3/PO/11, del pressupost municipal en 
vigor, a favor de l’empresa CENTRE D’INTERPRETACIÓ DEL MEDI AMBIENT 
SL i CIF B60993953. 
 
6. Aprovar les següents condicions tècniques del contracte: 
 
- El servei comporta la docència de l’acció formativa de 100 h. de durada, 80 de 
les quals referides a competències de base i transversals i 20 a competències 
professionalitzadores vinculades a l’Atenció al públic, per a un grup de 8 
persones. 
- Els participants a les accions formatives seran persones en situació d’atur i 
residents al Barri de Can Vidalet d’Esplugues de Llobregat, i hauran de reunir els 
requisits exigits a les bases que regulen el programa Treball als Barris 2018. 
- El contingut de les accions formatives seguirà un metodologia teòric pràctica 
amb l’objectiu de facilitar l’adquisició i consolidació de coneixements. 
- Les accions formatives tindran lloc a l’espai “Remolí” de l’edifici Molí, ubicat a 
la Rambla Verge de la Mercè, 1 primera planta, d’Esplugues de Llobregat. 
- El material que s’utilitzarà per a l’esmentada formació serà material propi de 
l’Ajuntament: projector, cadires, ordinador, pissarra 
 
7. El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura o factures 
corresponents degudament signades per l’adjudicatària i degudament 
conformades per la persona designada responsable del projecte. 
8. El contracte estarà vigent des de l’1 d’abril al 30 de juny de 2019. 
 



 
9. La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, serà la Directora del Servei de Promoció Econòmica. 
 
10. Notificar la present resolució a la persona adjudicatària. 
 
11. Ordenar la publicació del contracte menor en la forma prevista a l’article 63.4 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
 
22. Proposta d'aprovació de la contractació del servei de formació associat 
al projecte “Generant Oportunitats a Esplugues: Sales Blanques i Talents”, 
AMB 2018. 
 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació del servei de formació associat 
al projecte “Generant Oportunitats a Esplugues: Sales Blanques i Talents” (en el 
marc del Programa Metropolità de suport a les polítiques socials municipals de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona - 2018).  
 
- Tipus de contracte: Servei. 
- Objecte: Contractació del servei de Formació del projecte “generant 
oportunitats a Esplugues: Sales Blanques i Talents”. 
- Procediment de contractació: Contracte menor. Tramitació: Ordinària. 
- Codi CPV: 80500000-9. 
- Valor estimat del contracte: 4.300,00 € (exempts d’IVA). 
- Preu: 4.300,00 € 
- Durada: De l’1 d’abril fins el 31 de juliol 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 AÜRT 
CONSULTORIA I FORMACIÓ, SL, amb CIF B66350729, per import de 4.300,00€, 
exempts d’IVA, que es considera a la Memòria justificativa ajustada a les 
necessitats municipals i a les característiques específiques del contracte.  
 
La mateixa memòria indica que l’empresa que es proposa com a contractista no 
ha subscrit amb aquest Ajuntament altres contractes menors que individual o 
conjuntament superin les xifres límit per aquest tipus de contracte. 
 
Ha estat comprovada de crèdit adequat i suficient en el pressupost de la 
corporació per a l’exercici 2019. 
 
Per la qual cosa i de conformitat amb el que s’estableix a la Disposició Addicional 
Segona de la Llei 9/2107, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014. 
  
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 
desenvolupament i la impartició de l’acció formativa associada al projecte 
“Generant oportunitats a Esplugues: Sales blanques i talents”. 
 
2. Declarar que s’ha procedir a la comprovació de la regla d’incompatibilitat de 
l’article 118.3 de la Llei 9/2017. 
 
3. Aprovar les especificacions i característiques que regiran la realització del 
servei indicades a la memòria tècnica, establint que el pressupost d’execució del 
contracte és d’import 4.300,00 € (exempts d’IVA, en virtut de l’Art 20, punt 9, de 
la Llei IVA 37/1992). 
 
4. Adjudicar el contracte a l’empresa AÜRT, CONSULTORIA I FORMACIÓ, SL, 
amb CIF B66350729, per import de 4.300,00 euros (exempts d’IVA, en virtut de 
l’Art 20, punt 9, de la Llei 17/1992) 
 
5. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
un import màxim de 4.300,00 euros, exempts d’IVA, a càrrec a la partida 15 
24100 22699 - Formació Projectes Sales Blanques - , del pressupost municipal 
en vigor, a favor de l’empresa AÜRT, CONSULTORIA I FORMACIÓ, SL, amb 
CIF B66350729 
 
6. Aprovar les especificacions tècniques següents: 
 
- L’empresa adjudicatària serà l’encarregada de dur a terme la Formació tècnica 
per a l’ocupació de “netejador/a de Sales Blanques” 
- Aquesta formació vinculada a l’ocupació, tindrà la metodologia basada en la 
pràctica, coneixement dels productes, i els riscos associats biològics i laborals. 
- L’empresa posarà a l’abast dels participants, la maquinaria i eines necessàries 
per a l’aplicació dels coneixements teòrics. 
 
7. El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura o factures 
corresponents degudament signades per l’adjudicatària i degudament 
conformades per la persona designada responsable del projecte 
 
8. El contracte estarà vigent des de l’1 d’abril fins el 31 de juliol de 2019. 
 
9. La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, serà la Directora del Servei de Promoció Econòmica. 
 
10. Notificar la present resolució a l’empresa i persones interessades. 
11. Ordenar la publicació del contracte menor en la forma prevista a l’article 63.4 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
 
 



 
23. Proposta d'aprovació de la contractació del servei de consultoria i 
formació associat al projecte “Generant oportunitats a Esplugues: Sales 
Blanques i Talents”, AMB 2019. 
 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació del servei de Consultoria i 
Formació associat al projecte “Generant oportunitats a Esplugues: Sales 
Blanques i Talents” – AMB 2019 . 
 
- Tipus de contracte: contracte de servei 
- Objecte: Servei de Consultoria i Formació associat al projecte “Generant 
oportunitats a Esplugues: Sales blanques i Talents” (emmarcat dins el Programa 
Metropolità de suport a les polítiques socials municipals de l’AMB) 
- Procediment de contractació: Contracte menor. Tramitació: Ordinària. 
- Codi CPV: 79411000-8. 
- Valor estimat del contracte: 12.350,00€ IVA 1.585,50€. 
- Preu: 13.935,50€. 
- Durada: des de la data de notificació de l’acord d’adjudicació del present 
contracte fins el 31 de desembre de 2019. 
 
A l’expedient administratiu consta degudament incorporada la Memòria 
justificativa en la que resta acreditada la necessitat de la contractació i que no 
han estat alterades les regles generals de la contractació. 
 
Consta també a l’expedient l’oferta presentada per CRESÀLIDA, CREIXEMENT 
I CONSOLIDACIÓ EMPRESARIAL, SL, amb CIF B55597629, per import de 
13.935,50€ IVA inclòs, que es considera a la Memòria justificativa ajustada a les 
necessitats municipals i a les característiques específiques del contracte. La 
mateixa memòria indica que la persona que es proposa com a contractista no ha 
subscrit amb aquest Ajuntament altres contractes menors que individual o 
conjuntament superin les xifres límit per aquest tipus de contracte. 
 
Ha estat comprovada de crèdit adequat i suficient en el pressupost de la 
corporació per a l’exercici 2019. 
 
Per la qual cosa i de conformitat amb el que s’estableix a la Disposició Addicional 
Segona de la Llei 9/2107, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 
En ús de les facultats delegades atorgades mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 
1466, de data 18 de juny de 2015. 
  
S’acorda: 
 
1. Aprovar  l’expedient de contractació i la MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL 
CONTRACTE MENOR incorporada a l’expedient, aprovant expressament la 
necessitat de procedir a aquesta contractació que té per objecte Servei de 
Consultoria i Formació associat al projecte “Generant oportunitats a Esplugues: 



 
Sales blanques i Talents” (emmarcat dins el Programa Metropolità de suport a 
les polítiques socials municipals de l’AMB). 
 
2. Declarar que s’ha procedit a la comprovació de la regla d’incompatibilitat de 
l’article 118.3 de la Llei 9/2017. 
 
3. Aprovar el pressupost del contracte per import de 12.350,00€, més 1.585,50€ 
en concepte d’IVA, d’acord amb el següent desglossament: 
 
 

ACCIÓ CONCEPTE IMPORT (sense IVA) IVA IMPORT  
TOTAL  

1 Elaboració mapa de 
l’ocupació 

7.350,00 € 1.543,50 € (21%) 8.893,50 € 

2 Suport en l’organització de 
la jornada 

 
200,00 € 

 
42,00 €  
(21%) 

 
242,00 € 

3 Formació en l’ocupació en 
clau de competències  

 
4.800,00 € 

“Aquesta formació 
està exempta d’IVA 
en virtut de l’Art 20, 
punt 9, de la Llei iva 
37/1992” 

 
4.800,00 € 

  12.350,00 € 1.585,50 (IVA) 13.935,50 € 
 
 
4. Adjudicar el contracte a l’empresa CRESÀLIDA, CREIXEMENT I 
CONSOLIDACIÓ EMPRESARIAL, SL i CIF B55597629 per import de 
12.350,00€, més 1.585,50€ corresponents a 21 % d’IVA, a excepció del mòdul 
de “formació en l’ocupació en clau de competències” que està exempt. 
 
5. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
un import màxim de 13.935,50 euros, IVA inclòs, a càrrec de la partida 15 24100 
22699 –formació projecte Sales Blanques-, del pressupost municipal en vigor, a 
favor de l’empresa CRESÀLIDA, CREIXEMENT I CONSOLIDACIÓ 
EMPRESARIAL, SL i CIF B55597629. 
 
6. Aprovar les següents condicions tècniques del contracte: 
 
- El servei de consultoria i formació té les següents línies d’actuació: 
 

- Trobades amb empreses per tal de definir el mapa ocupacional de la 
professió “netejador/a de sales blanques”.  
- Formació específica a les persones participants al projecte referent a 
“Projecte professional i competències transversals, d’una duració de 60 h. 
Aquesta formació anirà adreçada a persones en situació d’atur del municipi 
beneficiàries de participar al projecte singular “sales blanques i talents” del Pla 
Metropolità de suport a les polítiques socials municipals (AMB).  
- Ponència sobre el Mapa ocupacional en la jornada tècnica amb empreses i 
ciutadania del municipi. Xerrada de 2h. de durada sobre noves formes de 
direcció i gestió de l’equip humà (en clau de competències) en la jornada de 
tancament del projecte “sales blanques i talents”. 
 



 
- Les accions del projecte es desenvoluparen tant en espais de les empreses 
col·laboradores, com a equipaments públics, com l’Espai Baronda i l’edifici 
Municipal Puig Coca, al municipi d’Esplugues de Llobregat.  
 
7. El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura o factures 
corresponents degudament signades per l’adjudicatària i degudament 
conformades per la persona designada responsable del projecte. 
 
8. El contracte estarà vigent des de la data de notificació de l’acord d’adjudicació 
del present contracte fins el 31 de desembre de 2019. 
 
9. La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, serà la Directora del Servei de Promoció Econòmica. 
 
10. Notificar la present resolució a la persona adjudicatària. 
 
11. Ordenar la publicació del contracte menor en la forma prevista a l'article 63.4 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
 
24. Proposta d’aprovació de l'expedient de contractació i convocatòria per 
a la licitació, mitjançant procediment obert, dels serveis postals i de 
paqueteria. 
 
L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat emet, amb caràcter periòdic, 
notificacions tant a veïns i veïnes del municipi, com a persones situades en 
l’àmbit autonòmic, com estatal com internacional, en funció de les necessitats 
concurrents en els procediments administratius actius com en les seves relacions 
amb altres administracions públiques i empreses. 
 
Si bé la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, en el seu art. 14, relatiu al dret i obligació de 
relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques, assenyala un 
conjunt de col·lectius obligats a mantenir aquesta relació electrònica amb les 
administracions –persones jurídiques, entitats sense personalitat jurídica, les 
persones professionals amb col·legiació obligatòria, els empleats públics en els 
tràmits i actuacions envers la seva Administració, entre altres-, també permet les 
relacions no electròniques amb altres col·lectius, principalment, les persones 
físiques, les quals, tenen la facultat de triar, en tot moment, la comunicació 
electrònica o no, amb les administracions públiques. 
  
En base a l’anterior, l’Ajuntament d’Esplugues necessita disposar de mitjans no 
electrònics per a l’enviament de comunicacions escrites i paqueteria, amb destí 
als subjectes no obligats a les relacions electròniques. 
 
El Coordinador de Serveis Subalterns i Compres ha emès informe tècnic 
justificatiu de la necessitat de contractar serveis postals, telegràfics i paqueteria 
per a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, amb cobertura al territori estatal 



 
com a l’estranger. Així mateix assenyala que la despesa efectivament executada 
durant l’any 2018 és de 6.717 correus certificats i 18.971 correus ordinaris. 
 
La present proposta de licitació del contracte de serveis postals i de paqueteria 
de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, en els àmbits nacional i internacional, 
té una durada inicial de dos anys, prorrogable per dos anys més, un valor estimat 
del contracte (VEC) de 162.890,00 euros, amb un pressupost de licitació anual 
de 45.500,00 euros, IVA inclòs. L’expedient de contractació s’acompanya del 
plec de clàusules administratives particulars, plec de prescripcions tècniques 
particulars, així com la resta de documentació comptable necessària. 
 
Atès que l’Ajuntament d’Esplugues no disposa de mitjans personals, materials ni 
recursos tècnics per cobrir les necessitats que cal satisfer amb aquesta 
contractació, el més adient i eficient des del punt de vista econòmic i sostenible 
és procedir a la seva contractació. 
 
En base als articles 17, 25, 116 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 
2014 (LCSP, en endavant), estem davant d’un contracte administratiu de serveis, 
subjecte a tramitació ordinària i mitjançant el procediment obert, en atenció al 
seu valor estimat del contracte.  
 
Vist l'informe dels Serveis Jurídics i la fiscalització prèvia per part de la 
Intervenció municipal. 
  
S’acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar la despesa plurianual per a la contractació dels serveis 
postals i de paqueteria de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, en els àmbits 
nacional i internacional, per dos anys, susceptible de dues pròrrogues anuals, 
per un import màxim anual de 45.500,00 euros, IVA inclòs, d’acord amb la 
distribució màxima de la despesa en les següents anualitats: 
 

ANY PERÍODE APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 

IMPORT NET IVA (exempt i 
21%) 

IMPORT TOTAL 
(IVA INCLÒS) 

2019 01.05.2019- 
31.12.2019 11.92000.22201 

14.000,00 € exempt d’IVA 

28.000,00 € 11.060,00 € 2.940,00€ (21% 
d’IVA) 

TOTAL: 
25.060,00€ 

TOTAL: 
2.940,00 € 

2020 01.01.2020- 
31.12.2020 11.92000.22201 

22.750,00 € exempt d’IVA 

45.500,00 € 17.972,50 € 4.777,50€ (21% 
d’IVA) 

TOTAL: 
40.722,50 € 

TOTAL: 
4.777,50 € 

2021 01.01.2021- 
30.04.2021 11.92000.22201 

8.750,00 € exempt d’IVA 
17.500,00 € 6.912,50 € 1.837,50€ (21% 

d’IVA) 



 
   TOTAL: 

15.662,50 € 
TOTAL: 
1.837,50 € 

 

 
L’anterior acord se sotmet a la condició suspensiva de comptar amb la 
consignació pressupostària adequada i suficient, un cop aprovat el pressupost 
municipal dels exercicis 2020 i 2021, amb caràcter definitiu. 
 
SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, i 
aprovar els plecs de condicions econòmic administratives i tècniques dels serveis 
postals i de paqueteria de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, en els àmbits 
nacional i internacional, per un import màxim anual de 45.500,00 euros, IVA 
inclòs. 
 
TERCER.- Convocar la licitació i ordenar la seva publicació en el perfil del 
contractant, als efectes de complir amb la tramitació establerta als articles 63, 
135 i següents de la LCSP. 
 
 

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 

25. Proposta d’adjudicació d’un contracte menor per a la realització del 
servei de lloguer de carpes per a activitats a la via pública (exp. 
2019/2914/1411). 
 
PRIMER.- Vista la Memòria relativa al contracte menor que seguidament es 
transcriu literalment: 
 
“Número d’expedient:2019/2914/1411 
Assumpte: Contracte menor per al lloguer de carpes amb motiu  d’activitats a la 
via pública 
Tipus de contracte: Servei 
Procediment i forma d’adjudicació: Contracte menor 
 
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 
Junta de Govern Local, de conformitat amb el decret d’Alcaldia núm. 2018/2314 
de data 9 de juliol de 2018, en matèria de contractes menors. 
 
JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE 
L’Ajuntament d’Esplugues necessita contractar carpes per portar a terme 
diferents activitats que s’organitzen a la ciutat i que requereixen aquest tipus de 
logística. 
 
DESCRIPCIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE 
a)L’objecte del contracte és el lloguer de carpes per atendre les necessitats 
tècniques derivades de les activitats que s’organitzen amb motiu de diverses  
activitats que es desenvolupen a la via pública. 
 
b) Es tracta d’un contracte de servei. 
 
c) Codi CPV: 45223800 - Muntatge i instal·lació d’estructures prefabricades 



 
 
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 

 3.135,00€  658,35 €  3.793,35 € 33.33402.22609 Despeses de 
Dinamització 
Cultural 

1.430,00€ 300,30 € 1.730,30 € 47.32700.22699 Solidaritat 
Valor estimat 
total 

IVA (21%) 
total 

Pressupost per 
contracte total 

  

4.565,00€ 958,65€ 5.523,65€   
 
LA JUSTIFICACIÓ QUE EL CONTRACTISTA QUE ES PROPOSA NO HA 
SUBSCRIT MÉS CONTRACTES MENORS AMB L’AJUNTAMENT D’ESPLUGUES 
QUE INDIVIDUALMENT O CONJUNTAMENT SUPERIN LA XIFRA QUE CONSTA 
A LA INSTRUCCIÓ PRIMERA (regla d’incompatibilitat de l’article 118.3 de la Llei 
9/2017). 
El contractista proposat no han subscrit contractes menors dins l’any 2019 que 
superin els 15.000 euros més IVA, inclòs els contractes aquí proposats. 
 
VIGÈNCIA DEL CONTRACTE 
La vigència del contracte s’inicia el dissabte 30 de març i finalitza el dissabte 4 
de maig de 2019. 
 
LLOCS DE LA PRESTACIÓ 
Pista vermella Parc Pou d’en Fèlix 
Plaça Santa Magdalena 
Rambla Verge de la Mercè 
 
TERMINI DE GARANTIA O JUSTIFICACIÓ DEL SEU NO ESTABLIMENT 
No en té degut a la naturalesa de la prestació. 
 
FORMA DE PAGAMENT DEL PREU 
Prèvia presentació de factura i una vegada realitzat el servei. 
 
RESPONSABLE DEL CONTRACTE 
Directora de Cultura 
 



 
ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA PRESTACIÓ 
La prestació consisteix en el lloguer de carpes per atendre les necessitats 
tècniques derivades de les activitats que s’organitzen amb motiu de diverses  
activitats que es desenvolupen a la via pública 
 
Les activitats i necessitats queden especificades en el quadre de serveis següent: 
 

ACTIVITAT  
NÚMERO DE 
CARPES  ROTULACIÓ  

DIES 
UTILITZACIÓ CONTRAPESOS MUNTATGE  

FIRA DE LA CERVESA 
Pista Vermella  
Dissabte 4 de maig de 2019, de 
12:00h a 23:00h  4 No  1 Si  SI  
SANT JORDI  
Plaça Santa Magdalena  
Dimarts 23 d'Abril de 2019, de 
10:00h a 21:00h  53 No  1 SI  SI  
FIRA DE LA SOLIDARITAT 
Dissabte 30 de març de 2019, 
Rambla Verge de la Mercè 
De 9:00 a 21:00h 26 No  1 SI  SI 
 
Les carpes hauran d’estar muntades 1 hora abans de l’horari d’inici de l’activitat 
i desmuntades a la finalització de l’activitat. 
 
El material haurà de complir les normatives legals vigents.  
 
El lloguer inclou transport , muntatge, desmuntatge, parets laterals, pesos i 
recollida. 
 
LA JUSTIFICACIÓ DE LA INSUFICIÈNCIA DE MITJANS PER A LA 
REALITZACIÓ DEL SERVEI 
L’Ajuntament no disposa de mitjans ni personal suficients 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 Versàtil Produccions, S.L., amb NIF B 
66783861, que té la capacitat i l’habilitació professional adequades per tal 
d’executar el contracte. 
 
VALORACIÓ DE L’OFERTA PRESENTADA 
L’empresa Versàtil Produccions, S.L., amb NIF B66783861 ha presentat oferta 
per un import de 4.565,00 € sense IVA, 958,65 € corresponents al 21% d’IVA i un 
import total de 5.523,65 € IVA inclòs. L’oferta presentada s’ajusta a les 
necessitats de l’Ajuntament i compleix els requeriments i condicions del servei 
objecte del contracte. 
 
PERSONA FÍSICA O JURÍDICA A LA QUE ES PROPOSA REALITZAR 
L’ADJUDICACIÓ 
Es proposa realitzar l’adjudicació a l’empresa Versàtil Produccions, S.L, amb NIF 
B66783861, rambla Josep Maria Jujol, número 54 2n 2ona, 08970 Sant Joan 



 
Despí, número de telèfon 93 474 02 02 i correu electrònic 
versatilproduccions@gmail.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.- Vist l’informe favorable emès pel secretari de la Corporació de 
conformitat amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic. 
 
Per la qual cosa i de conformitat amb el que s’estableix a la Disposició Addicional 
Segona de la Llei 9/2107, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014. 
  
S’acorda: 
 
1. Aprovar  l’expedient de contractació i la MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL 
CONTRACTE MENOR incorporada a l’expedient, aprovant expressament la 
necessitat de procedir a aquesta contractació que té per objecte el lloguer de 
carpes per atendre necessitats tècniques derivades de diverses activitats que es 
desenvolupen a la via pública. 
 
2. Declarar que s’ha procedit a la comprovació de la regla d’incompatibilitat de 
l’article 118.3 de la Llei 9/2017. 
 
3. Aprovar el pressupost del contracte per import total de 4.565,00€, més 958,65€ 
en concepte d’IVA i import total de 5.523,65€ (IVA inclòs). 
 
4. Adjudicar el contracte a favor de Versàtil Produccions, S.L., amb NIF 
B66783861, per import total de 4.565,00€, més 958,65€ en concepte d’IVA i 
import total de 5.523,65€ (IVA inclòs). 
 
5. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
import total de 4.565,00€, més 958,65€ en concepte d’IVA i import total de 
5.523,65€ (IVA inclòs). D’aquest import total, a la quantitat de 3.135,00€ els 
corresponen 658,35€ en concepte d’IVA (21%) i que donen un import total de 
3.793,35€ (IVA inclòs) són a càrrec de la partida 33 33402 22609 del pressupost 
municipal de l’exercici 2019; i a la quantitat de 1.430€ els corresponen 300,30€ 
en concepte d’IVA (21%), i que donen un import final de 1.730,30€ (IVA inclòs) 
són a càrrec de la partida 47 32700 22699, del pressupost municipal de l’exercici 
2019. 
 
6. El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura o factures 



 
corresponents degudament signades per l’adjudicatària i degudament 
conformades per la persona designada responsable del projecte. 
 
7. El contracte estarà vigent des del 30 de març i fins al 4 de maig de 2019. 
 
8. La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, serà la Directora de Cultura. 
 
9. Notificar la present resolució a la persona adjudicatària. 
 
10. Ordenar la publicació del contracte menor en la forma prevista a l'article 63.4 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
 
26. Proposta d’adjudicació del contracte menor de subministrament de 
samarretes per lliurar als participants en diversos esdeveniments esportius 
(exp. 2019/2656/1432).  
 
PRIMER.- Vista la Memòria relativa al contracte menor que seguidament es 
transcriu literalment: 
 
“MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR PEL SUBMINISTRAMENT 
DE SAMARRETES PELS PARTICIPANTS  EN DIVERSOS ESDEVENIMENTS 
ESPORTIUS D’ESPORT PER A TOTHOM I ESPORT ESCOLAR AL MUNICIPI 
D’ESPLUGUES 
 
Número d’expedient: 2019/2656/1432 
Assumpte: Contracte menor de subministrament de samarretes per lliurar als 
participants en diversos esdeveniments esportius d’esport per a tothom i esport 
escolar, que es celebren al municipi d’Esplugues. 
Tipus de contracte: Subministrament 
Procediment i forma d’adjudicació: Contracte menor 
 
1. ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ: L’òrgan competent de contractació és la Junta 
de Govern Local, en compliment del Decret d’Alcaldia núm. 2018/2314 de data 
9 de juliol de 2018, en matèria de contractes menors. 
 
2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE 
L’Ajuntament d’Esplugues organitza durant l’any un conjunt d’esdeveniments 
esportius dirigits a diferents col·lectius del municipi. En aquests esdeveniments 
aprofitem per lliurar una samarreta esportiva als participants. L’objectiu del 
lliurament de les samarretes als participants en aquests tipus d’esdeveniments 
esportius és gratificar la seva participació, sensibilitzar i promoure l’activitat física 
a la ciutadania i la població en edat escolar. 
 
3. DESCRIPCIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE  

- El contracte té per objecte el subministrament de 1.100 samarretes per lliurar 
als participants als diferents esdeveniments esportius del municipi. 
- Es tracta d’un contracte de subministrament 



 
- Codi CPV: 18412000-0 Roba Esportiva 

 
4. JUSTIFICACIÓ QUE NO S’ESTÀ ALTERANT L’OBJECTE DEL CONTRACTE 
PER EVITAR L’APLICACIÓ DE LES REGLES GENERALS DE CONTRACTACIÓ. 
Es tracta d’un subministrament que no presenta cap alteració de l’objecte del 
contracte, ja que no està prevista cap altra contractació d’aquest tipus de material 
amb aquestes característiques. 
 
5. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE, TIPUS d’IVA, IMPORT I APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 
 

Valor estimat IVA (21%) Pressupost per 
contracte 

Aplicació 
pressupostària 

Denominació 

 
2.807,00 € 

 
589,47 € 

 
3.396,47 € 

 
36 34100 22609 

Activitats 
Esportives 

 
 
6. LA JUSTIFICACIÓ QUE EL CONTRACTISTA QUE ES PROPOSA NO HA 
SUBSCRIT MÉS CONTRACTES MENORS AMB L’AJUNTAMENT D’ESPLUGUES 
QUE INDIVIDUALMENT O CONJUNTAMENT SUPERIN LA XIFRA QUE CONSTA 
A LA INSTRUCCIÓ PRIMERA (regla d’incompatibilitat de l’article 118.3 de la Llei 
9/2017) 
El contractista proposat no han subscrit contractes menors dins l’any 2019 que 
superin els 15.000 euros més IVA, inclòs els contracte aquí proposat. 
 
7. VIGÈNCIA DEL CONTRACTE 
La vigència del contracte des de la seva adjudicació fins un cop realitzat el 
subministrament esmentat el 31 de maig de 2019. 
 
8. LLOC DE LA PRESTACIÓ 
El lloc de lliurament del subministrament contractat serà el Complex Esportiu 
Municipal Les Moreres, o en el seu cas, en el lloc on es realitzi l’esdeveniment. 
 
9.TERMINI DE GARANTIA O JUSTIFICACIÓ DEL SEU NO ESTABLIMENT 
Atesa la seva naturalesa no queda subjecte a termini de garantia. 
 
10. FORMA DE PAGAMENT DEL PREU 
Prèvia presentació de factura i una vegada realitzat el subministrament. 
 
11. RESPONSABLE DEL CONTRACTE 
Director del Servei d’Esports i Equipaments. 
 
12. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA PRESTACIÓ 
La prestació objecte del contracte consisteix en el subministrament de 1.100 
samarretes 100% poliester transpirables, d’un sol color i, màniga curta. 
 
Les talles de les samarretes seran les següents:  
Talla 8-10 
Talla 12-14 
Talla XS 



 
Talla S 
Talla M 
Talla L 
Talla XL 
 
Les samarretes seran estampades a una tinta per la part de davant. 
 
El pressupost inclou la confecció de les pantalles i fotolits. 

 
13. LA JUSTIFICACIÓ DE LA INSUFICIÈNCIA DE MITJANS PER A LA 
REALITZACIÓ DEL SERVEI 
L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat no disposa dels recursos necessaris per 
tal de prestar aquest servei, pel que és precís procedir a la seva contractació per 
a satisfer la necessitat anteriorment descrita. 
 
14. SOL.LICITUD DE L’OFERTA ENVIADA A EMPRESA O EMPRESES AMB 
APTITUD PER A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
S’ha fet una única sol·licitud d’oferta a l’empresa: PLAY 2015, S.L  amb CIF: B 
66562521, per considerar que té la capacitació i l’habilitació professional 
adequades per a la realització de l’objecte contractual.  
 
15. VALORACIÓ DE L’OFERTA PRESENTADA 
L’oferta presentada per l’empresa PLAY 2015, S.L per un import de 2.807,00€, 
més  IVA de 589,47€, que dona un total IVA inclòs de 3.396,47€ relativa al 
subministrament de samarretes, s’ajusta a les necessitats de l’Ajuntament i 
compleix els requeriments i condicions del servei objecte del contracte. 
 
16. PERSONA FÍSICA O JURÍDICA A LA QUE ES PROPOSA REALITZAR 
L’ADJUDICACIÓ 
Es proposa realitzar l’adjudicació a l’empresa PLAY 2015, S.L, amb CIF B 
66562521, carrer Lleialtat, nº 21 08950 Esplugues de Llobregat, amb correu 
electrònic: info@play2015.es i telèfon 93 1585191. 
 
17. COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS FISCALS I AMB LA SEGURETAT 
SOCIAL 
Consten a l’expedient els certificats acreditatius que la persona física o jurídica 
a favor de la qual es proposa l’adjudicació, es troba al corrent de pagament 
respecte les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.” 
 
SEGON.- Vist l’informe favorable emès pel secretari de la Corporació de 
conformitat amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic. 
 
Per la qual cosa i de conformitat amb el que s’estableix a la Disposició Addicional 
Segona de la Llei 9/2107, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 
S’acorda: 



 
 
1. Aprovar  l’expedient de contractació i la MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL 
CONTRACTE MENOR incorporada a l’expedient, aprovant expressament la 
necessitat de procedir a aquesta contractació que té per objecte el 
subministrament de 1.100 samarretes per als participants d’esdeveniments 
esportius del municipi d’Esplugues. 
 
2. Declarar que s’ha procedit a la comprovació de la regla d’incompatibilitat de 
l’article 118.3 de la Llei 9/2017. 
 
3. Aprovar el pressupost del contracte per import de 2.807,00€, més 589,47€ en 
concepte d’IVA (21%) i import total de 3.396,47€ (IVA inclòs). 
 
4. Adjudicar el contracte a favor de PLAY 2015, S.L., amb NIF B 66562521, per 
import de 2.807,00€, més 589,47€ en concepte d’IVA (21%) i import total de 
3.396,47€ (IVA inclòs). 
 
5. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
import de 2.807,00€, més 589,47€ en concepte d’IVA (21%) i import total de 
3.396,47€ (IVA inclòs), a càrrec de la partida 36 34100 22609, del pressupost 
municipal de l’exercici 2019. 
 
6. El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura o factures 
corresponents degudament signades per l’adjudicatària i degudament 
conformades per la persona designada responsable del projecte. 
 
7. El contracte estarà vigent des de la seva adjudicació i fins al 31 de maig de 
2019. 
 
8. La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, serà el Director del Servei d’Esports i Equipaments. 
 
9. Notificar la present resolució a la persona adjudicatària. 
 
10. Ordenar la publicació del contracte menor en la forma prevista a l'article 63.4 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
 
27. Proposta d’adjudicació del contracte menor de subministrament de 
trofeus i medalles esportives vinculats a la celebració de competicions 
esportives durant l’any 2019 (exp. 2019/2919/1432). 
 
PRIMER.- Vista la Memòria relativa al contracte menor que seguidament es 
transcriu literalment: 
 
“MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR PEL SUBMINISTRAMENT 
DE TROFEUS ESPORTIUS I MEDALLES ESPORTIVES VINCULAT A LA 



 
CELEBRACIÓ DE COMPETICIONS ESPORTIVES AL MUNICIPI D’ESPLUGUES DE 
LLOBREGAT 
Núm. D’expedient: 2019/2919/1432 
Assumpte: Contracte menor pel subministrament de trofeus i medalles esportives 
vinculat a la celebració de competicions esportives al municipi d’Esplugues de 
Llobregat durant l’any 2019 
Tipus de contracte: Subministrament 
Procediment i forma d’adjudicació: Contracte menor 
 
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ:  
L’òrgan 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 de Llobregat, mitjançant el Servei d’Esports i les 
entitats esportives locals, organitzen esdeveniments esportius de competició i 
activitats esportives de participació. Per a premiar dels esportistes i equips 
participants es preveu el lliurament de trofeus i medalles esportives. 
 
S’ha realitzat una previsió de les activitats esportives de competició i de 
participació que requereixen d’aquest subministrament durant l’any 2019. 
 
DESCRIPCIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE:  
a) L’objecte del contracte és el subministrament de trofeus i medalles esportives 
per a premiar els esportistes i equips d’esportistes participants als 
esdeveniments i activitats esportives organitzades pel Servei d’Esports i/o 
entitats esportives locals, als quals dona suport l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat durant l’any 2019.  
b) Es tracta d’un contracte de subministrament. 
c) Codi CPV: 39298700-4-trofeos. 
 
JUSTIFICACIÓ QUE NO S’ESTÀ ALTERANT L’OBJECTE DEL CONTRACTE 
PER EVITAR L’APLICACIÓ DE LES REGLES GENERALS DE 
CONTRACTACIÓ:  
Es tracta d’un subministrament que no presenta cap alteració de l’objecte del 
contracte, ja que no està prevista la contractació d’aquest tipus de material amb 
aquestes característiques durant l’any 2019. 
 
EL VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE, EL TIPUS D’IVA APLICABLE I 
L’IMPORT DE L’IVA CORRESPONENT I APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 
Valor  
estimat 

IVA (21%) Pressupost 
per  
contracte 

Aplicació 
pressupostària 

Denominació 

10.506,81 € 2.206,43 € 12.713,24€ 36 34100 22609 Activitats 
Esportives 

 
JUSTIFICACIÓ QUE EL CONTRACTISTA QUE ES PROPOSA NO HA SUBSCRIT 
MÉS CONTRACTES MENORS AMB L’AJUNTAMENT D’ESPLUGUES QUE 
INDIVIDUALMENT O CONJUNTA SUPERIN LA XIFRA QUE CONSTA A LA 



 
INSTRUCCIÓ PRIMERA (REGLA D’INCOMPATIBILITAT DE L’ARTICLE 118.3 DE 
LA LLEI 9/2017): 
El contractista proposat no ha subscrit contractes menors dins l’any 2019 que 
superin els 15.000 euros més IVA, inclòs els contracte aquí proposat. 
 
VIGÈNCIA DEL CONTRACTE:  
La vigència del contracte serà des de la seva adjudicació i fins el 31 de desembre 
de 2019. 
 
LLOC DE LA PRESTACIÓ:  
El lloc de lliurament dels trofeus i medalles esmentats serà al Complex Esportiu 
Municipal Les Moreres (Plaça de Les Moreres s/n, 08950 Esplugues de 
Llobregat). 
 
TERMINI DE GARANTIA O JUSTIFICACIÓ DEL SEU NO ESTABLIMENT:  
Atesa la seva naturalesa no queda subjecte a termini  de garantia. 
 
FORMA DE PAGAMENT DEL PREU:  
El seu pagament es realitzarà de conformitat amb les previsions que estableixi 
la legislació vigent, des de l’entrada de la corresponent factura al Registre de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, prèvia conformitat del departament 
responsable del seguiment del contracte. 
 
RESPONSABLES DEL CONTRACTE:  
Director del Servei d’Esports i Equipaments. 
 
ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA PRESTACIÓ: 
La prestació objecte del contracte consisteix en el subministrament de trofeus i 
medalles esportives per premiar els esportistes i equips d’esportistes participants 
als esdeveniments i activitats esportives organitzades pel Servei d’Esports i/o 
entitats esportives locals als quals dona suport l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat durant l’any 2019.  
 
El contractista haurà de realitzar la totalitat de les tasques i assumir les 
responsabilitats necessàries per dur terme la fabricació, els acabats, els 
marcatges requerits, els sistema de protecció proposat i el transport per al 
lliurament dels trofeus i medalles segons els requeriments del Servei d’Esports 
de l’Ajuntament d’Esplugues. 
 
Quan es realitzi el lliurament del subministrament el contractista haurà signar un 
albarà d’entrega de material al personal del Servei d’esports de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat que el reculli, on constarà: el nom i núm. de DNI  de 
qui reculli el material, el número de material subministrat i la seva descripció, la 
seva conformitat amb les peces entregades i la data en la qual es produeix la 
recollida. L’empresa subministradora haurà de fer arribar aquest albarà al Servei 
d’Esports, escanejat i via correu electrònic, per tal que la persona encarregada 
del contracte pugui justificar en cada cas la correcta execució del 
subministrament. 
 



 
Els materials a subministrar i la seva quantitat són els següents: 
 
A) Trofeus esportius tipus A)  
Destinats a premiar als participants, equips i/o esportistes d’esdeveniments 
esportius d’alt nivell competitiu (competicions federades de diferents disciplines 
esportives, Tornejos “Ciutat d’Esplugues”....). 
 
Aquests trofeus hauran de tenir, com a mínim, les següents característiques 
físiques: 
 
- Base de trofeu: fusta sense nusos (no pi), tenyida fosca i vernissada o pedra. 
Entre 10 x 10 x 5 cms i 8 x 8 x 3 cms. 
- Peça superior: Copa metàl·lica d’alta qualitat. 
- Placa de metall:  personalitzada, platejada amb el logotip institucional i text 
serigrafiats en negre on constarà la descripció de l’esdeveniment (nom, data, 
classificat/a, etc...). 
- Mides del conjunt: Els trofeus tindran unes mides mínimes d’entre 16 i 40 cms. 
- Lliurament: dins el sistema de protecció proposat per l’adjudicatària en la seva 
oferta. 
- Quantitat: 60 unitats. 
 
B) Trofeus esportius tipus B)  
Destinats a premiar als participants, equips i/o esportistes, d’esdeveniments 
esportius de nivell local  (Festivals, competicions federades de baix impacte, 
competicions socials, activitats escolars, esport participatiu. ...). 
 
Aquests trofeus hauran de tenir, com a mínim, les següents característiques 
físiques: 
 
- Base de trofeu: fusta sense nusos (no pi), tenyida fosca i vernissada o pedra o 
element plàstic. . Entre 10 x 10 x 5 cms i 8 x 8 x 3 cms. 
- Peça superior: Copa metàl·lica o plàstica de mitjana qualitat o figura metàl·lica 
al·legòrica. 
- Placa de metall: personalitzada, platejada amb el logotip institucional i text 
serigrafiats en negre on constarà la descripció de l’esdeveniment (nom, data, 
classificat/a, etc...). 
- Mides del conjunt: Els trofeus tindran unes mides mínimes d’entre 15 i 45 cms. 
- Lliurament: dins el sistema de protecció proposat per l’adjudicatària en la seva 
oferta. 
- Quantiat: 395 unitats. 
 
C) Trofeus esportius tipus C)  
Destinats a premiar als participants, equips i/o esportistes, d’esdeveniments 
esportius singulars  (Festivals, competicions federades de baix impacte, 
competicions socials, activitats escolars, esport participatiu. ...). 
 
Aquests trofeus hauran de tenir, com a mínim, les següents característiques 
físiques: 
 



 
- Peça superior: Trofeu  metàl·lic, plàstic o vidre de mitjana qualitat o figura 
metàl·lica al·legòrica. 
- Base de trofeu: fusta sense nusos (no pi), tenyida fosca i vernissada o pedra o 
element plàstic. Entre 10 x 10 x 5 cms i 8 x 8 x 3 cms. 
- Placa de metall: personalitzada, platejada amb el logotip institucional i text 
serigrafiats en negre on constarà la descripció de l’esdeveniment (nom, data, 
classificat/a, etc...). 
- Mides del conjunt: Els trofeus tindran unes mides mínimes d’entre 10 i 30 cms. 
- Disseny del trofeu singular en relació a l’activitat premiada. 
- Lliurament: dins el sistema de protecció proposat per l’adjudicatària en la seva 
oferta. 
- Quantitat: 150 unitats. 
 
Medalles:  
Destinades a premiar als participants, equips i/o esportistes, d’esdeveniments 
esportius singulars (Festivals, competicions federades, competicions socials, 
activitats escolars, esport participatiu. ...). 
 
Aquestes medalles hauran de tenir, com a mínim, les següents característiques 
físiques: 
 
A) Medalles Tipus A  
 
- Material: metàl·lic. 
- Acabat: en bany daurat, platejat o coure patinat i vernissat. Mides 57 x 47 x 3 
mm. Orifici de 3 mm per al mosquetó i la cinta. Acabada en anella i mosquetó, i 
amb cinta cosida. Mides cinta 850 x 10 mm. 
- Placa: Adhesiu color metàl·lic amb text imprès. Mides aproximades 13 x 38 mm. 
- Lliurament amb la cinta ja muntada a la medalla. 
- Quantitat: 2.700 unitats.  
 
B) Medalles Tipus B  
 
- Material: vidre o metacrilat.  
- Acabat: 6,5 cms de diàmetre. Llegenda serigrafiada en diferents colors.   
Subjecció per al mosquetó i la cinta. Acabada en anella i mosquetó, i amb cinta 
cosida. Mides cinta 850 x 10 mm. 
- Lliurament amb la cinta ja muntada a la medalla. 
- Quantitat: 70 unitats.  
 
El tipus d’IVA aplicable és el 21%.  
 
Terminis de lliurament dels trofeus i les medalles: 
Els terminis de lliurament dels trofeus i les medalles vindran marcats per les 
necessitats del Servei d’Esports i en funció dels diferents esdeveniments 
esportius que es realitzin durant l’any. 
 
El subministrador adjudicatari rebrà les comanades de material directament del 
Servei d’Esports de l’Ajuntament d’Esplugues e Llobregat i aquestes comandes, 



 
en cas d’urgència, podran ser comunicades al subministrador adjudicatària fins 
a 2 dies abans de la celebració de l’esdeveniment esportiu per al qual es 
requereixen. 
 
A cada comanda s’especificarà la quantitat i tipus de trofeus i medalles 
necessàries, el text per fer la inscripció en cadascun d’ells i, quan així requereixi 
el Servei d’Esports, s’indicarà també el lloc on s’hauran de lliurar. 
 
El contractista ha d’assumir tota la manipulació dels trofeus i medalles fins al 
moment de la seva entrega: encintar, fer les inscripcions, preparar i realitzar cada 
tramesa. S’haurà d’assegurar el sistema de protecció necessari per garantir que 
les peces no es deteriorin durant el seu transport, segons la proposta realitzada 
pel contractista en la seva oferta i, finalment, el contractista haurà de lliurar al 
Servei d’Esport de l’Ajuntament d’Esplugues l’albarà d’entrega del 
subministrament, educadament omplert i signat. 
 
Si en els subministraments hi ha trofeus i/o medalles  defectuosos, el 
contractista haurà de subministrar-los de nou abans de la realització de l’activitat 
per a la qual s’havien sol·licitat i en el lloc on indiqui el Servei d’Esports de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Ll. 
 
Control i seguiment del contracte: 
El contractista nomenarà un responsable del contracte que serà l’ interlocutor per 
treballar en coordinació amb el Servei d’Esport. Caldrà que estigui localitzable 
per resoldre possibles incidències en el lliurament de les comandes. 
 
SOL.LICITUT D’OFERTA ENVIADA A EMPRESA O EMPRESES AMB 
APTITUD PER A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE: 
En data 26 de febrer de 2019, es sol·licita oferta econòmica de l’objecte del 
contracte a tres empreses del sector, informant de la necessitat de contractar 
un subministrament de trofeus i medalles esportives vinculats a la celebració de 
competicions esportives al municipi d’Esplugues per l’any 2019. 
 
En l’oferta s’adjunta una descripció de l’objecte del contracte, per a què en cas 
en què estiguin interessats, ens facin arribar una oferta econòmica d’acord amb 
el subministrament a contractar. 
 
Es van rebre ofertes econòmiques de les diferents empreses fins el divendres 8 
de març de 2019. 
 
Els proveïdors als que s’ha demanat oferta i que tenen la capacitat i habilitació 
professional necessàries per dur a terme el subministrament del contracte són 
les següents:  
 
CAMPIÓ ASSOCIATS S.L  
LAUDO’S  
GLASSO  
 



 
Empreses que han presentat oferta del subministrament sol·licitat dins del termini 
previst són les següents:  
 
CAMPIO ASSOCIATS S.L.  
 
LAUDO’S. 
 
VALORACIÓ DE LES OFERTES PRESENTADES: 
 

Proveïdor Preu unitari  IVA (21%) Import total 
 
CAMPIÓ ASSOCIATS, S.L. 
 

10.506,81€ 2.206,43€ 
 
12.713,24€ 

 
LAUDO’S 
 

11.078,36€ 2.326,45€ 
 
13.404,82€ 

 
Es valoren les ofertes presentades per les dues empreses, i s’observa que les 
dues s’ajusten a les condicions i requeriments del subministrament del contracte. 
 
L’oferta de CAMPIÓ ASSOCIATS, S.L., és més viable econòmicament. 
 
PERSONA FÍSICA O JURÍDICA A QUI ES PROPOSA REALITZAR L’ADJUDICACIÓ:  
Tenint en compte la valoració de les ofertes presentades per les dues empreses, 
es proposa adjudicar el contracte a:  
 
CAMPIÓ ASSOCIATS S.L 
Adreça: C/Roc Boronat, 70 (08005) Barcelona. 
NIF: B60327434  
Correu electrònic: info@campio.es 
Telèfon: 93 309 97 60  
 
COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS FISCALS I AMB LA SEGURETAT SOCIAL: 
Consten a l’expedient els certificats acreditatius que la persona física o jurídica 
a favor de la qual es proposa l’adjudicació, es troba al corrent de pagament 
respecte les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.” 
 
SEGON.- Vist l’informe favorable emès pel secretari de la Corporació de 
conformitat amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic. 
 
Per la qual cosa i de conformitat amb el que s’estableix a la Disposició Addicional 
Segona de la Llei 9/2107, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014. 
  
S’acorda: 
 
1. Aprovar  l’expedient de contractació i la MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL 
CONTRACTE MENOR incorporada a l’expedient, aprovant expressament la 
necessitat de procedir a aquesta contractació que té per objecte el 



 
subministrament de trofeus i medalles esportives amb motiu d’activitats i 
esdeveniments esportius. 
 
2. Declarar que s’ha procedit a la comprovació de la regla d’incompatibilitat de 
l’article 118.3 de la Llei 9/2017. 
 
3. Aprovar el pressupost del contracte per import de 10.506,81€, més 2.206,43€ 
en concepte d’IVA (21%) i import total de 12.713,24€ (IVA inclòs). 
 
4. Adjudicar el contracte a favor de CAMPIÓ ASSOCIATS, S.L., amb NIF 
B60327434, per import de 10.506,81€, més 2.206,43€ en concepte d’IVA (21%) 
i import total de 12.713,24€ (IVA inclòs). 
 
5. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
import de 10.506,81€, més 2.206,43€ en concepte d’IVA (21%) i import total de 
12.713,24€ (IVA inclòs), a càrrec de la partida 36 34100 22609, del pressupost 
municipal de l’exercici 2019. 
 
6. El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura o factures 
corresponents degudament signades per l’adjudicatària i degudament 
conformades per la persona designada responsable del projecte. 
 
7. El contracte estarà vigent des de la seva adjudicació i fins al 31 de desembre 
de 2019. 
 
8. La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, serà el Director del Servei d’Esports i Equipaments. 
 
9. Notificar la present resolució a la persona adjudicatària. 
 
10. Ordenar la publicació del contracte menor en la forma prevista a l'article 63.4 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
 
28. Proposta d’adjudicació del contracte menor per a la realització del 
servei de cronometratge mitjançant xip intel·ligent a la 9a. Cursa solidària 
“Ciutat d’Esplugues – Hospital de Sant Joan de Déu 2019 (exp. 
2019/2650/1411). 
 
PRIMER.- Vista la Memòria relativa al contracte menor que seguidament es 
transcriu literalment: 
 
“MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR 
 
Número d’expedient: 2019/2650/1411 
Assumpte: Contracte menor per a la contractació del Servei de cronometratge 
d’un esdeveniment esportiu massiu mitjançant xip intel·ligent, 9a. Cursa solidària 
“Ciutat d’Esplugues – Hospital de Sant Joan de Déu 2019” 
Tipus de contracte: Serveis 



 
Procediment i forma d’adjudicació: Contracte menor 
 
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 
L’òrgan competent de contractació és la Junta de Govern Local, de conformitat 
amb el decret d’Alcaldia núm. 2018/2314 de data 9 de juliol de 2018, en matèria 
de contractes menors. 
 
JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE 
L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat  organitza des de l’any 2010 l’activitat 
anomenada com a Cursa Solidària “Ciutat d’Esplugues” –Hospital de Sant Joan 
de Déu. Es tracta d’una activitat esportiva i solidària adreçada al conjunt de la 
ciutadania. 
 
Enguany esta previst celebrar la 9a. edició de l’esmentat esdeveniment esportiu 
el diumenge 12 de maig de 2019 entre les 9:00 i les 14:00 h. Es preveu una 
participació màxima de 2000 participants amb edats compreses entre els 7 i 
majors de 65 anys, així com 30 voluntaris/es.  
 
DESCRIPCIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE  
És objecte d’aquesta contractació el servei de cronometratge mitjançant un 
sistema de xip intel·ligent per a un màxim de 1.750 participants.  
 
Es tracta d’un contracte de serveis. 
 
Codi CPV: 51211000-4 Serveis d’instal·lació d’equip de cronomedició. 
 
JUSTIFICACIÓ QUE NO S’ESTÀ ALTERANT L’OBJECTE DEL CONTRACTE 
PER EVITAR L’APLICACIÓ DE LES REGLES GENERALS DE 
CONTRACTACIÓ. 
Les necessitats a cobrir amb aquest contracte són de caràcter puntual.  
 
Així mateix, i considerant que amb anterioritat  no ha estat necessària altra 
contractació amb objecte similar, i que per tant no cal fer el sumatori d’altres  
quanties que puguin sobrepassar  el límit establert pels contractes menors de 
subministrament, i que no hi ha unitat jurídica i econòmica en el sentit expressat 
per la Junta Consultiva de Contractació pública de l’Estat sobre l’Expedient 
41/2017 (sobre interpretació de l’art. 118.3 LCSP). 
 
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE, TIPUS d’IVA, IMPORT I APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 

Valor estimat IVA (21%) Pressupost per 
contracte 

Aplicació 
pressupostària 

 
2.721,71 € 

 
571,56 € 

 
3.293,28 € 

 
36 3410122609 

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



 
Segons ens consta, el contractista proposat no ha subscrit contractes menors 
dins l’any 2019 que superin els 15.000 euros més IVA, inclòs el contracte aquí 
proposat. 
 
VIGÈNCIA DEL CONTRACTE 
La vigència del contracte serà des de la seva aprovació i fins el dia 30 de juny de 
2019  
 
LLOC DE LA PRESTACIÓ 
El lloc de la prestació del servei serà el Servei d’Esports de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat  
 
TERMINI DE GARANTIA O JUSTIFICACIÓ DEL SEU NO ESTABLIMENT 
Atesa la seva naturalesa no queda subjecte a termini de garantia. 
 
FORMA DE PAGAMENT DEL PREU 
Prèvia presentació de factura i una vegada realitzat el servei. 
 
RESPONSABLE DEL CONTRACTE 
Director del Servei d’Esports i Equipaments. 
 
ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA PRESTACIÓ 
Aquest servei contempla les següents accions: 
 
a) Inscripcions on-line mitjançant TPV Virtual. 
b) Confecció dels dorsals amb xip intel·ligent integrat. 
c) Muntatge de la tecnologia de cronometratge. 
d) Instal·lació dels aparells de cronometratge efectiu (estores i art de control de 
sortida i arribada). 
e) Control de la sortida dels participants. 
f) Confecció de les classificacions d’arribada immediates per cadascuna de les 
categories i curses. 
g) Descàrrega dels diplomes acreditatius del temps realitzat per cadascun dels 
participants. 
h) Consultes a la web de la cursa del temps realitzat i de les classificacions. Així 
com mitjançant codi QR. 
 
L’horari de muntatge.  
 
Els dorsals dels participants estan preparats com a molt tard el divendres 10 de 
maig de 2019 a les 12:00 h del migdia. 
 
Tot el material i sistemes de cronometratge hauran d’estar disponibles abans de 
les 8:00 h del diumenge 12 de maig de 2019 
 
LA JUSTIFICACIÓ DE LA INSUFICIÈNCIA DE MITJANS PER A LA 
REALITZACIÓ DEL SERVEI 



 
L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat no disposa dels recursos necessaris 
suficients per tal de prestar aquest servei, pel que és precís procedir a la seva 
contractació per a satisfer la necessitat anteriorment descrita. 
 
SOL.LICITUD DE L’OFERTA ENVIADA A EMPRESA O EMPRESES AMB 
APTITUD PER A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
Per dur a terme el servei s’ha fet una única sol·licitud d’oferta a l’empresa CHIP 
TIMING SL, domiciliada al C/ Robrenyo, 68, 08014 de Barcelona amb CIF/NIF 
B62426689 per l’execució del Servei de cronometratge de la Cursa Solidària 
“Ciutat d’Esplugues 2019” 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’oferta presentada per l’empresa CHIP TIMING SL, per un import de 2.721,71€ 
més 21% d’IVA de 571,56 € , que dona un total IVA inclòs de 3.293,28€ relativa 
al servei de cronometratge intel·ligent  per la 9a. Cursa solidària “Ciutat 
d’Esplugues – Hospital de Sant Joan de Déu 2019”, s’ajusta a les necessitats de 
l’Ajuntament i compleix els requeriments i condicions del servei objecte del 
contracte. 
 
PERSONA FÍSICA O JURÍDICA A LA QUE ES PROPOSA REALITZAR 
L’ADJUDICACIÓ 
Es proposa realitzar l’adjudicació a l’empresa CHIP TIMING SL, amb B62426689, 
domiciliada al C/Robrenyo, 68, 08014 de Barcelona, amb correu electrònic 
admin@championchip.cat, i telèfon 93 624 11 91 
 
Adjudicar el Servei de Cronometratge intel·ligent de la 9a. Cursa Solidària “Ciutat 
d’Esplugues” – Hospital de Sant Joan de Déu per contracte menor, a l’empresa 
CHIP TIMING SL, que ascendeix a un màxim de 3.293,28 € (IVA inclòs) a càrrec 
de la partida 36 34101 22609 Activitats esportives del pressupost municipal 2019. 
 
Informar així mateix que segons informació facilitada per l’UAJ de l`Àmbit d’Acció 
Social i Ciutadania l’esmentada partida disposa de crèdit suficient per la despesa 
que comporta l’aprovació del present contracte de serveis. 
 
COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS FISCALS I AMB LA SEGURETAT 
SOCIAL 
Consten a l’expedient els certificats acreditatius que la persona física o jurídica 
a favor de la qual es proposa l’adjudicació, es troba al corrent de pagament 
respecte les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.” 
 
SEGON.- Vist l’informe favorable emès pel secretari de la Corporació de 
conformitat amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic. 
 
Per la qual cosa i de conformitat amb el que s’estableix a la Disposició Addicional 
Segona de la Llei 9/2107, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014. 



 
  
S’acorda: 
 
1. Aprovar  l’expedient de contractació i la MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL 
CONTRACTE MENOR incorporada a l’expedient, aprovant expressament la 
necessitat de procedir a aquesta contractació que té per objecte el servei de 
cronometratge mitjançant sistema de xip intel·ligent per a la 9a Cursa Solidària. 
 
2. Declarar que s’ha procedit a la comprovació de la regla d’incompatibilitat de 
l’article 118.3 de la Llei 9/2017. 
 
3. Aprovar el pressupost del contracte per import de 2.721,71€, més 571,56€ en 
concepte d’IVA (21%) i import total de 3.293,28€ (IVA inclòs). 
 
4. Adjudicar el contracte a favor de CHIP TIMING, S.L., amb NIF B62426689, per 
import de 2.721,71€, més 571,56€ en concepte d’IVA (21%) i import total de 
3.293,28€ (IVA inclòs). 
 
5. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
import de 2.721,71€, més 571,56€ en concepte d’IVA (21%) i import total de 
3.293,28€ (IVA inclòs), a càrrec de la partida 36 3410122609, del pressupost 
municipal de l’exercici 2019.  
 
6. El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura o factures 
corresponents degudament signades per l’adjudicatària i degudament 
conformades per la persona designada responsable del projecte. 
 
7. El contracte estarà vigent des de la seva adjudicació i fins al 30 de juny de 
2019. 
 
8. La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, serà el Director del Servei d’Esports i Equipaments. 
 
9. Notificar la present resolució a la persona adjudicatària. 
 
10. Ordenar la publicació del contracte menor en la forma prevista a l'article 63.4 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
 
29. Proposta d’adjudicació del contracte menor per a la realització del 
servei de secretària tècnica de la 9a Cursa solidària “Ciutat d’Esplugues”- 
Hospital de Sant Joan de Déu 2019 (exp. 2019/2907/1411). 
 
PRIMER.- Vista la Memòria relativa al contracte menor que seguidament es 
transcriu literalment: 
 
“MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR 
Número d’expedient: 2019/2907/1411 



 
Assumpte: Contracte menor per a la contractació del Servei de secretaria tècnica 
de la 9a. Cursa solidària “Ciutat d’Esplugues – Hospital de Sant Joan de Déu 
2019” 
Tipus de contracte: Serveis 
Procediment i forma d’adjudicació: Contracte menor 
 
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 
L’òrgan competent de contractació és la Junta de Govern Local, de conformitat 
amb el d’Alcaldia núm. 2018/2314 de data 9 de juliol de 2018, en matèria de 
contractes menors. 
 
JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE 
L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat  organitza des de l’any 2010 l’activitat 
anomenada com a Cursa Solidària “Ciutat d’Esplugues” –Hospital de Sant Joan 
de Déu. Es tracta d’una activitat esportiva i solidària adreçada al conjunt de la 
ciutadania. 
 
Enguany esta previst celebrar la 9a. edició de l’esmentat esdeveniment esportiu 
el diumenge 12 de maig de 2019 entre les 9:00 i les 14:00 h. Es preveu una 
participació màxima de 2000 participants amb edats compreses entre els 7 i 
majors de 65 anys, així com 30 voluntaris/es.  
 
DESCRIPCIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE  
És objecte d’aquesta contractació el Servei de Secretaria tècnica de la Cursa 
que consisteix en un conjunt d’accions que faciliten l’atenció als participants 
(inscripcions presencials, gestió d’incidències dels dorsals i samarretes, 
avituallament dels esportistes, etc...) 
 
- Es tracta d’un contracte de serveis relacionats amb els esports 
- Codi CPV:  92620000-3 
- La prestació d’aquest servei no comporta exercici d’autoritat pública. 
 
JUSTIFICACIÓ  QUE NO S’ESTÀ ALTERANT L’OBJECTE DEL 
CONTRACTE PER EVITAR L’APLICACIÓ DE LES REGLES GENERALS DE 
CONTRACTACIÓ. 
Les necessitats a cobrir amb aquest contracte són de caràcter puntual.  
 
Així mateix, i considerant que amb anterioritat  no ha estat necessària altra 
contractació amb objecte similar, i que per tant no cal fer el sumatori d’altres  
quanties que puguin sobrepassar  el límit establert pels contractes menors de  
subministrament, i que no hi ha unitat jurídica i econòmica en el sentit expressat 
per la Junta Consultiva de Contractació pública de l’Estat sobre l’Expedient 
41/2017 (sobre interpretació de l’art. 118.3 LCSP). 
 
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE, TIPUS d’IVA, IMPORT I APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 
 

Valor estimat IVA (21%) Pressupost per contracte Aplicació pressupostària 
 

2.935,54 €   
2.935,54 € 

 
36 34100 22609 



 
Activitat exempta d’IVA segons 
l’article 20.1.13 de la Llei 37/92 

 
LA JUSTIFICACIÓ QUE EL CONTRACTISTA QUE ES PROPOSA NO HA 
SUBSCRIT MÉS CONTRACTES MENORS AMB L’AJUNTAMENT D’ESPLUGUES 
QUE INDIVIDUALMENT O CONJUNTAMENT SUPERIN LA XIFRA QUE CONSTA 
A LA INSTRUCCIÓ PRIMERA (regla d’incompatibilitat de l’article 118.3 de la Llei 
9/2017). 
Segons ens consta, el contractista proposat no ha subscrit contractes menors 
dins l’any 2019 que superin els 15.000 euros més IVA, inclòs el contracte aquí 
proposat. 
 
VIGÈNCIA DEL CONTRACTE 
La vigència del contracte serà des de la seva aprovació i fins el dia 30 de juny de 
2019  
 
LLOC DE LA PRESTACIÓ 
El lloc de la prestació del servei seran el Servei d’Esports de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat  
 
TERMINI DE GARANTIA O JUSTIFICACIÓ DEL SEU NO ESTABLIMENT 
Atesa la seva naturalesa no queda subjecte a termini de garantia. 
 
FORMA DE PAGAMENT DEL PREU 
Prèvia presentació de factura i una vegada realitzat el servei. 
 
RESPONSABLE DEL CONTRACTE 
Director del Servei d’Esports i Equipaments. 
 
ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA PRESTACIÓ 
Per la realització d’aquest servei és necessari disposar d’un equip de treball amb 
dos perfils diferenciats: coordinador/a del grup i dinamitzadors/es esportius. 
 
1. Coordinador/a de l’equip realitzarà les següents tasques de secretaria tècnica: 
 
a) Abans de l’esdeveniment: 
 
a.1. Atenció als participants 
a.2. Control i seguiment de les inscripcions on line i presencials. 
a.3. Introducció mecànica de les inscripcions presencials a la plataforma  de 
control i cronometratge. 
a.4. Control i gestió de les inscripcions especials (Autoritzacions de canvi de 
cursa per edat, participació de persones amb diversitat funcional i aparells 
especials, participació de les persones invidents i gossos pigall, etc...) 
a.5.Elaboració de les acreditacions dels diferents grups de col·laboradors/es. 
a.6. Suport a la formació del voluntariat 
a.7. Muntatge i coordinació de la Fira del corredor/a 
a.8. Distribució dels dorsals, samarretes i obsequis de la cursa 
 
b) Durant l’esdeveniment: 



 
 
b.1. Resolució d’incidències de darrer moment i atenció als participants 
b.2. Coordinació de l’equip d’avituallament d’arribada i sortida  
 
c) Després de l’esdeveniment: 
 
c.1. Seguiment i publicació de les classificacions 
c.2. Seguiment de les publicacions de les classificacions on line 
c.3. Edició dels diplomes de participació 
c.4. Memòria tècnica amb propostes de millora. 
 
El Servei de coordinació de la Secretaria tècnica de la cursa es realitzarà els 
següents dies i hores amb un còmput màxim de 58 hores: 
 
11, 25 i 30 d’abril de 9:00h a 14:00h 
2 de maig de 9:00h a 14:00h 
7 i 9 de maig de 9:00h a 15:00h 
10 de maig de 15:00h a 18:00h  
11 de maig de 7:30h a 14:00h i de 16:00h a 21:00h 
12 de maig de 7:30h a 14:00h  
14 de maig de 9:00h a 14:00h 
 
2. Dinamitzadors/es esportius: 
 
Les tasques que realitzaran els dinamitzadors/es esportius seran de suport a la 
Secretaria tècnica i seran un màxim de 122,5 h: 
 
a. Distribució de dorsals, samarretes i obsequis de la cursa 
b. Muntatge de la Fira del corredor/a 
c. Resolució d’incidència de darrer moment 
d. Muntatge de l’espai d’avituallament d’arribada i sortida 
e. Atenció als participants. 
 
11 de maig de 7:30 a 14 h i de 16 a 21 hores (5 dinamitzadors/es) 
12 de maig de 7:30 a 14 h ( 10 dinamitzadors/es)  
 
LA JUSTIFICACIÓ DE LA INSUFICIÈNCIA DE MITJANS PER A LA 
REALITZACIÓ DEL SERVEI 
L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat no disposa dels recursos necessaris 
suficients per tal de prestar aquest servei, pel que és precís procedir a la seva 
contractació per a satisfer la necessitat anteriorment descrita. 
 
SOL.LICITUD DE L’OFERTA ENVIADA A EMPRESA O EMPRESES AMB 
APTITUD PER A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
Per dur a terme el servei s’ha fet una única sol·licitud d’oferta a Consell Esportiu 
del Baix Llobregat amb CIF/NIF G58014838 per l’execució del Servei de 
Secretaria tècnica de la 9a Cursa Solidària “Ciutat d’Esplugues 2019” 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’oferta presentada pel Consell Esportiu del Baix Llobregat,  a estat per un 
import  de 2.935,54€ (Activitat exempta d’IVA segons l’article 20.1.13 de la Llei 
37/92), relativa al Servei de Secretaria tècnica de la 9a. Cursa solidària “Ciutat 
d’Esplugues – Hospital de Sant Joan de Déu 2019”, s’ajusta a les necessitats de 
l’Ajuntament i compleix els requeriments i condicions del servei objecte del 
contracte. 
 
PERSONA FÍSICA O JURÍDICA A LA QUE ES PROPOSA REALITZAR 
L’ADJUDICACIÓ 
Es proposa realitzar l’adjudicació al Consell Esportiu del Baix Llobregat amb 
CIF/NIF G58014838, amb correu electrònic: cebllob@cebllob.cat,  telèfon 936 
85 20 39 i adreça social Carretera N - 340 Km. 1249 Parc de Torreblanca - Sant 
Feliu de Llobregat – 08980. 
 
Adjudicar aquest el Servei Secretaria tècnica de la 9a. Cursa Solidària “Ciutat 
d’Esplugues” – Hospital de Sant Joan de Déu  per contracte menor,  al Consell 
Esportiu del Baix Llobregat que ascendeix a un màxim de 2.935,54 € a càrrec de 
la partida 36 34100 22609 Activitats esportives del pressupost municipal 2019. 
 
Informar així mateix que segons informació facilitada per l’UAJ de l`Àmbit d’Acció 
Social i Ciutadania l’esmentada partida disposa de crèdit suficient per la despesa 
que comporta l’aprovació del present contracte de serveis. 
 
COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS FISCALS I AMB LA SEGURETAT 
SOCIAL 
Consten a l’expedient els certificats acreditatius que la persona física o jurídica 
a favor de la qual es proposa l’adjudicació, es troba al corrent de pagament 
respecte les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.” 
 
SEGON.- Vist l’informe favorable emès pel secretari de la Corporació de 
conformitat amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic. 
 
Per la qual cosa i de conformitat amb el que s’estableix a la Disposició Addicional 
Segona de la Llei 9/2107, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014. 
  
S’acorda: 
 
1. Aprovar  l’expedient de contractació i la MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL 
CONTRACTE MENOR incorporada a l’expedient, aprovant expressament la 
necessitat de procedir a aquesta contractació que té per objecte el servei de 
secretaria tècnica de la Cursa Solidària. 
 
2. Declarar que s’ha procedit a la comprovació de la regla d’incompatibilitat de 
l’article 118.3 de la Llei 9/2017. 



 
 
3. Aprovar el pressupost del contracte per import total de 2.935,54€ exempts 
d’IVA. 
 
4. Adjudicar el contracte a favor de Consell Esportiu del Baix Llobregat, amb NIF 
G58014838, per import total de 2.935,54€ exempts d’IVA. 
 
5. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
import total de 2.935,54€ exempts d’IVA, a càrrec de la partida 36 34100 22609, 
del pressupost municipal de l’exercici 2019. 
 
6. El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura o factures 
corresponents degudament signades per l’adjudicatària i degudament 
conformades per la persona designada responsable del projecte. 
 
7. El contracte estarà vigent des de la seva aprovació i fins al 30 de juny de 2019. 
 
8. La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, serà el Director del Servei d’Esports i Equipaments, 
senyor ... 
 
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. 
 
 
30. Proposta d’aprovació del pagament de la quota relativa al conveni de 
col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat per a la 
realització de les activitats de control i tractament de mosquits durant l’any 
2018 (exp. 2018/6/1374). 
 
En el marc de la col·laboració del Consell Comarcal i els municipis del Baix 
Llobregat en matèria de control de plagues, es va signar a iniciativa del Consell 
Comarcal un conveni de col·laboració en referència als mosquits, al qual el 
municipi d’Esplugues de Llobregat es va adherir al juliol de 2018. 
 
En junta de govern de data 5 de desembre de 2017, el consell comarcal va fixar 
la quantitat econòmica en concepte d’aportació per l’activitat de control de 
mosquits per a Esplugues de Llobregat en 7.561,50 euros que es farien efectius 
en dos parts iguals; la primera abans del 30 d’abril de cada anys (3.780, 75 €) i 
la segona abans del 30 de novembre (3.780,75€). 
 
Posteriorment, en Junta de Govern de data 5 de novembre de 2018, el Consell 
comarcal del Baix Llobregat va modificar els imports de les quotes d’aportació 
dels municipis adherits al conveni de control de mosquits arran de la incorporació 
de nous municipis al servei. 
 



 
La quota corresponent al municipi d’Esplugues de Llobregat ja recalculada, va 
estar notificada pel Consell Comarcal en data 16 de novembre de 2018 i es 
corresponia a un import total de 4.655,50€. 
 
Aquesta quantitat no havia estat liquidada fins el moment actual. 
 
Una vegada fetes les corresponents comprovacions, es verifica que existeix un 
document AD identificat com 220180006072, de data 23 de març de 2018, amb 
un import de 7.561,50€ vinculat al partida pressupostària 68-31100-48026 
(Conveni Consell Comarcal-Mosquit tigre), i que aquesta quantitat s’ha 
traspassat al crèdit corresponent a l’any 2019. 
 
Atès tot l’anterior, es pot procedir a proposar la comptabilització i pagament de la 
quota de 4.655,50 € que correspon a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat pels 
serveis de control de mosquits derivats de l’adhesió al Conveni amb el Consell 
Comarcal de Baix Llobregat. 
 
Vist l’informe emès pel Tècnic de Salut, 
 
S’acorda: 
 
PRIMER.- Reconèixer l’obligació de la despesa de 4.655,50 euros derivada de 
la prestació del servei de control i tractament de mosquits durant l’any 2018, 
relativa al conveni signat per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, a càrrec de 
la partida pressupostària 68 31100 48026 i a favor del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat. 
 
SEGON.- Proposar el pagament de la despesa de l’obligació reconeguda en el 
punt anterior. 
 
 
31. Aprovació d'ajuts econòmics puntuals en concepte d'emergències 
socials (exp. 2019/2955/2883). 
 
L’Ajuntament d’Esplugues, amb la finalitat de pal·liar aquelles situacions 
econòmiques greus, que per circumstàncies diverses, impedeixen o dificulten a 
les persones i les seves famílies arribar a cobrir una o més necessitats bàsiques, 
atorga uns ajuts econòmics puntuals per atendre situacions d’emergències 
socials a persones en seguiment amb els tècnics referents dels Serveis Socials 
Bàsics municipals. 
 
En aquest sentit, la Junta de Govern Local va aprovar el document “Programa 
d’ajuts econòmics per atendre Emergències Socials” en sessió ordinària duta a 
terme en data 19 de maig de 2017. 
 
Ateses les 9 sol·licituds de 20 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 20 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  

12/519 I, A SUBMINISTRAMENTS 
AIGÜES DE BARCELONA, 
EMG.CIA, SA CAN CLOTA 27,09 € 

13/459 AA, M SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A EL GALL 156,94 € 
13/459 AA, M SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A EL GALL 31,82 € 
13/459 AA, M SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A EL GALL 35,28 € 
13/459 AA, M SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A EL GALL 38,64 € 
13/459 AA, M SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A EL GALL 37,10 € 
13/459 AA, M SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A EL GALL 35,88 € 
13/459 AA, M SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A EL GALL 37,70 € 
13/459 AA, M SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A EL GALL 68,43 € 
13/459 AA, M SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A EL GALL 62,48 € 
12/855 MG, R SUBMINISTRAMENTS NATURGY IBERIA, S.A LA MONTESA 152,46 € 
12/855 MG, R SUBMINISTRAMENTS NATURGY IBERIA, S.A LA MONTESA 111,75 € 
14/191 MM, CL SUBMINISTRAMENTS NATURGY IBERIA, S.A CAN VIDALET 35,10 € 
14/191 MM, CL SUBMINISTRAMENTS NATURGY IBERIA, S.A CAN VIDALET 143,36 € 
14/191 MM, CL SUBMINISTRAMENTS NATURGY IBERIA, S.A CAN VIDALET 116,25 € 

10/1245 GC, RM DESPESES ESCOLARS ESCOLA ISIDRE MARTI LA PLANA 390,00 € 
18/588 CC, E DESPESES ESCOLARS ESCOLA MATILDE ORDUÑA CAN VIDALET 300,00 € 
15/698 EH, H DESPESES ESCOLARS ESCOLA LA CARPA CAN VIDALET 212,00 € 
16/314 L, M DESPESES ESCOLARS ESCOLA MATILDE ORDUÑA CAN VIDALET 300,00 € 
10/47 AR, YA DESPESES ESCOLARS ESCOLA ISIDRE MARTI EL GALL 208,00 € 

 
SEGON.- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions corresponents a una 
despesa total de 2.500,28€, 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  
12/519 I, A AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA 27,09 € 
13/459 AA, M ENDESA ENERGIA S.A 156,94 € 



 
13/459 AA, M ENDESA ENERGIA S.A 31,82 € 
13/459 AA, M ENDESA ENERGIA S.A 35,28 € 
13/459 AA, M ENDESA ENERGIA S.A 38,64 € 
13/459 AA, M ENDESA ENERGIA S.A 37,10 € 
13/459 AA, M ENDESA ENERGIA S.A 35,88 € 
13/459 AA, M ENDESA ENERGIA S.A 37,70 € 
13/459 AA, M ENDESA ENERGIA S.A 68,43 € 
13/459 AA, M ENDESA ENERGIA S.A 62,48 € 
12/855 MG, R NATURGY IBERIA, S.A 152,46 € 
12/855 MG, R NATURGY IBERIA, S.A 111,75 € 
14/191 MM, CL NATURGY IBERIA, S.A 35,10 € 
14/191 MM, CL NATURGY IBERIA, S.A 143,36 € 
14/191 MM, CL NATURGY IBERIA, S.A 116,25 € 

10/1245 GC, RM ESCOLA ISIDRE MARTI 390,00 € 
18/588 CC, E ESCOLA MATILDE ORDUÑA 300,00 € 
15/698 EH, H ESCOLA LA CARPA 212,00 € 
16/314 L, M ESCOLA MATILDE ORDUÑA 300,00 € 
10/47 AR, YA ESCOLA ISIDRE MARTI 208,00 € 

 
TERCER.- Les quantitats reconegudes en la present proposta, per valor total de 
2.500,28 euros, seran pagades de forma individualitzada, als creditors següents: 
 

EXP.SIAS CREDITOR NIF_CREDITOR DADES BANCÀRIES IMPORT 
12/519 

AIGÜES DE BARCELONA, 
EMG.CIA, SA A66098435 ES6121008740560200268061 27,09 € 

13/459 ENDESA ENERGIA S.A A81948077 ES3801980601662023216928 156,94 € 
13/459 ENDESA ENERGIA S.A A81948077 ES3801980601662023216928 31,82 € 
13/459 ENDESA ENERGIA S.A A81948077 ES3801980601662023216928 35,28 € 
13/459 ENDESA ENERGIA S.A A81948077 ES3801980601662023216928 38,64 € 
13/459 ENDESA ENERGIA S.A A81948077 ES3801980601662023216928 37,10 € 
13/459 ENDESA ENERGIA S.A A81948077 ES3801980601662023216928 35,88 € 
13/459 ENDESA ENERGIA S.A A81948077 ES3801980601662023216928 37,70 € 
13/459 ENDESA ENERGIA S.A A81948077 ES3801980601662023216928 68,43 € 
13/459 ENDESA ENERGIA S.A A81948077 ES3801980601662023216928 62,48 € 
12/855 NATURGY IBERIA, S.A A08431090 ES4321000900910211395503 152,46 € 
12/855 NATURGY IBERIA, S.A A08431090 ES4321000900910211395503 111,75 € 
14/191 NATURGY IBERIA, S.A A08431090 ES4321000900910211395503 35,10 € 
14/191 NATURGY IBERIA, S.A A08431090 ES4321000900910211395503 143,36 € 
14/191 NATURGY IBERIA, S.A A08431090 ES4321000900910211395503 116,25 € 

10/1245 ESCOLA ISIDRE MARTI Q5855027H ES6821000148510200671299 390,00 € 
18/588 ESCOLA MATILDE ORDUÑA Q5855033F ES1021000322030200272563 300,00 € 
15/698 ESCOLA LA CARPA Q5855616H ES3621003187582200026851 212,00 € 
16/314 ESCOLA MATILDE ORDUÑA Q5855033F ES1021000322030200272563 300,00 € 
10/47 ESCOLA ISIDRE MARTI Q5855027H ES6821000148510200671299 208,00 € 

 



 
QUART.- Proposar el pagament corresponent a les quantitats econòmiques 
aprovades en la present resolució. 
 
 
32. Proposta de resolució de sol·licituds d’ajuts econòmics, dins l’àmbit 
d’Acció Social, en concepte de beques de menjador d’escoles bressol, curs 
2018-2019 (exp. 2019/2669/2779). 
 
L’Ajuntament d’Esplugues, amb la finalitat de garantir les necessitats bàsiques 
en l’àmbit de la infància i adolescència, atorga uns ajuts econòmics en concepte 
de beques de menjador d’Escoles Bressol per als menors empadronats a 
Esplugues i escolaritzats en Escoles Bressol públiques d’Esplugues. 
 
La Junta de Govern Local va aprovar el document “Barems i criteris per a 
l’atorgament d'ajuts econòmics d’Esplugues de Llobregat”, curs 2018-2019 i la 
seva posterior modificació, en sessions ordinàries de dates 29 de juny i 21 de 
desembre de 2018 respectivament i va acordar la convocatòria de presentació 
de sol·licituds per aquests tipus d’ajuts. 
 
Ateses les 37 sol·licituds d’ajuts econòmics presentades i vist l’informe emès per 
la UJA de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania, on es fa constar que  s’ha realitzat 
la valoració econòmica i administrativa corresponent a aquests tipus d’ajuts 
econòmics, en compliment dels barems i criteris per a l’atorgament d’ajuts 
econòmics de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, curs 2018-2019. 
 
Vist el Reglament d'obres, activitats i serveis aprovat mitjançant Decret 179/1995 
de la Generalitat de Catalunya, en la part que regula l'activitat subvencionadora 
de l'Administració. 
 
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g. del Decret 
d’alcaldia núm. 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 15 sol·licituds d’ajuts econòmics per a la integració 
dels següents menors en concepte de beques de menjador d’escoles bressol, 
pel curs 2018-2019, amb els percentatges de bonificació valorats per cada cas 
que s’indiquen: 
 
ALUMNE/A 

Primer Cognom Segon Cognom Nom Cost Activitat % Beca 

A  M 1.650,00 € 50% 
B P I 1.050,00 € 50% 
C R D 780,00 € 50% 
C C Z 1.650,00 € 50% 
G A H 1.050,00 € 50% 
H  M 1.650,00 € 50% 
M P J 1.650,00 € 50% 



 
M B B 1.650,00 € 50% 
M M L 1.650,00 € 50% 
O N C 1.650,00 € 50% 
P G A 1.760,00 € 50% 
R B A 1.650,00 € 50% 
V S A 1.760,00 € 50% 
Z  I 780,00 € 50% 
Z  D 1.050,00 € 50% 

 
SEGON.- Desestimar 22 sol·licituds d’ajuts econòmics en concepte de beques 
de menjador d’escoles bressol, pels motius que així mateix s’indiquen: 
 

ESCOLA BRESSOL MONTSERRAT  
TUTOR/A LEGAL   

Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom Motiu de la desestimació 

A A M PUNTUACIÓ SOCIOECONÒMICA 
INFERIOR A 10 PUNTS 

B M Y PUNTUACIÓ SOCIOECONÒMICA 
INFERIOR A 10 PUNTS 

C  S PUNTUACIÓ SOCIOECONÒMICA 
INFERIOR A 10 PUNTS 

G P R PUNTUACIÓ SOCIOECONÒMICA 
INFERIOR A 10 PUNTS 

R A J PUNTUACIÓ SOCIOECONÒMICA 
INFERIOR A 10 PUNTS 

R A M PUNTUACIÓ SOCIOECONÒMICA 
INFERIOR A 10 PUNTS 

R A M PUNTUACIÓ SOCIOECONÒMICA 
INFERIOR A 10 PUNTS 

S  O PUNTUACIÓ SOCIOECONÒMICA 
INFERIOR A 10 PUNTS 

S P K PUNTUACIÓ SOCIOECONÒMICA 
INFERIOR A 10 PUNTS 

 
ESCOLA BRESSOL MARTA MATA  

TUTOR/A LEGAL   
Primer 

Cognom 
Segon 

Cognom Nom Motiu de la desestimació 
R R V PUNTUACIÓ SOCIOECONÒMICA 

INFERIOR A 10 PUNTS 
S C M PUNTUACIÓ SOCIOECONÒMICA 

INFERIOR A 10 PUNTS 
          
 
ESCOLA BRESSOL LA MAINADA 

TUTOR/A LEGAL   
Primer 

Cognom 
Segon 

Cognom Nom Motiu de la desestimació 
A J F PUNTUACIÓ SOCIOECONÒMICA 

INFERIOR A 10 PUNTS 
          

ESCOLA BRESSOL EL SUCRE  
TUTOR/A LEGAL   

Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom Motiu de la desestimació 

C M R PUNTUACIÓ SOCIOECONÒMICA 
INFERIOR A 10 PUNTS 



 
C P S PUNTUACIÓ SOCIOECONÒMICA 

INFERIOR A 10 PUNTS 
D M E PUNTUACIÓ SOCIOECONÒMICA 

INFERIOR A 10 PUNTS 
D M J EMPADRONAMENT INFERIOR A 1 ANY 
G S R ESCOLA BRESSOL NO SUBVENCIONADA 
L B C ACTIVITAT NO SUBVENCIONABLE 
P M C EMPADRONAMENT INFERIOR A 1 ANY 
P M C CENTRE NO SUBVENCIONAT 
S  M PUNTUACIÓ SOCIOECONÒMICA 

INFERIOR A 10 PUNTS 
          
ESCOLA BRESSOL MONTESA   

TUTOR/A LEGAL   
Primer 

Cognom 
Segon 

Cognom Nom Motiu de la desestimació 
M L V PUNTUACIÓ SOCIOECONÒMICA 

INFERIOR A 10 PUNTS 
 
 
TERCER.- Autoritzar i disposar una despesa total màxima de 10.715,00 euros, 
a càrrec de la partida pressupostària 68.23100.48018 del pressupost vigent, en 
concepte de beques de menjador d’escoles bressol, a favor dels tutors legals 
que es relacionen, amb els imports resultants que així mateix s’indiquen: 
 

ESCOLA BRESSOL MARTA MATA(CIF Centre :R5800395E)   
TUTOR/A LEGAL     

Primer Cognom Segon Cognom Nom Cost 
Ajuntament 

G P A 880,00 € 
        880,00 € 

 
ESCOLA BRESSOL MONTSERRAT (CIF Centre: F08619074)   

TUTOR/A LEGAL     
Primer Cognom Segon Cognom Nom Cost Ajuntament 

A G M 525,00 € 
B V L 825,00 € 
B M J 825,00 € 
C S J 825,00 € 
M C L 825,00 € 
M  A 825,00 € 
N G M 825,00 € 
P V R 825,00 € 
P L S 525,00 € 
        6.825,00 € 
  
         
ESCOLA BRESSOL LA MAINADA(CIF Centre :F08819872)   

TUTOR/A LEGAL     
Primer Cognom Segon Cognom Nom Cost Ajuntament 

A   M A 825,00 € 
T   A 525,00 € 
        1.350,00€ 



 
          
ESCOLA BRESSOL MONTESA(CIF Centre : R-5.800.395-E)   

TUTOR/A LEGAL     
Primer Cognom Segon Cognom Nom Cost Ajuntament 

V V IL 880,00 € 
    880,00€ 

 
LLAR D’INFANTS EL SUCRE (CIF Centre : S0800523C)   

TUTOR/A LEGAL     
Primer Cognom Segon Cognom Nom Cost Ajuntament 

C R VE 390,00 € 
Z   J 390,00 € 
        780,00€ 

 
QUART.- Les quantitats compromeses en la present proposta, per valor de  
10.715,00 euros, previ el reconeixement de les obligacions, seran pagades 
proporcionalment en tres terminis durant els mesos de març i juliol de 2019, a les 
escoles bressol següents: 
 

Escola Bressol N.I.F. Tram1 Tram2 Tram3 TOTAL 
ESCOLA BRESSOL MARTA 
MATA 
(Fundació Pere Tarrés) 

R5800395E 320,00€ 240,00€ 320,00€ 880,00€ 

ESCOLA BRESSOL 
MONTSERRAT F08619074 2.100,00€ 2.025,00 € 2.700,00 € 6.825,00 € 

ESCOLA BRESSOL LA 
MAINADA F08819872 300,00 € 450,00 € 600,00 € 1.350,00 € 
ESCOLA BRESSOL 
MONTESA (Fundació Pere 
Tarrés) 

R5800395E 320,00€ 240,00€ 320,00€ 880,00 € 

LLAR D’INFANTS EL 
SUCRE S0800523C 0,00 € 260,00€ 520,00€ 780,00€ 

 
El pagament de les quantitats compromeses al tercer termini, es realitzarà de 
manera proporcional en funció del nivell d’assistència a l’activitat dels alumnes 
becats, efectivament acreditada pels centres durant tot el curs. 
 
CINQUÈ.- Reconèixer les obligacions i proposar el pagament de 3.040,00 euros, 
corresponents al primer quadrimestre del curs 2018-2019, en concepte de 
beques d’educació especial i tractament psicoterapèutic. 
 
SISÈ.- Reconèixer les obligacions i proposar el pagament de 3.215,00 euros, 
corresponents al segon trimestre del curs 2018-2019, en concepte de beques 
d’educació especial i tractament psicoterapèutic. 
 
 
33. Proposta de resolució de sol·licituds de tarifació social d’assistència de 
menors a les escoles bressols públiques, curs 2018-2019 (exp. 
2019/2670/2779). 



 
 
Vist l'epígraf VII de l'annex de la vigent ordenança fiscal núm. 12, reguladora dels 
preus públics, en el que es contempla la bonificació del preu públic corresponent 
a assistència a Escoles Bressol Municipals. 
 
Ateses les 36 sol·licituds de bonificació sobre preu públic municipal i vist l’informe 
emès per la unitat jurídic-administrativa, on es fa constar que s’ha realitzat la 
valoració social, econòmica i administrativa corresponent a aquests tipus d’ajuts 
econòmics. 
 
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.- Aplicar la bonificació de preu públic corresponent a assistència a 
Escoles-Bressol Municipals, curs 2018-2019, a 25 sol·licituds que es relacionen 
a l’annex adjunt atès que s’ajusten a l'establert a l’epígraf VII de l’annex de la 
vigent ordenança fiscal núm. 12, reguladora dels preus públics. 
 
ALUMNE/A 

Primer Cognom Segon Cognom Nom Cost Activitat % 
Bonificació 

A  M 1.254,00 € 80% 
B P I 798,00 € 80% 
C C Z 1.254,00 € 80% 
C L S 798,00 € 80% 
D C M 684,00 € 65% 
E S J 1.254,00 € 45% 
G A H 798,00 € 65% 
G S M 1.254,00 € 80% 
H  M 1.254,00 € 80% 
M R D 1.254,00 € 80% 
M P J 1.254,00 € 80% 
M A B 798,00 € 80% 
M B B 1.254,00 € 45% 
M M L 1.254,00 € 80% 
M R Y 1.254,00 € 15% 
O N C 1.254,00 € 80% 
P G R 1.254,00 € 45% 
P G A 1.254,00 € 80% 
Q B G 1.254,00 € 25% 
R S Z 1.254,00 € 80% 
R B A 1.254,00 € 80% 
S  G 1.254,00 € 15% 
V S A 1.254,00 € 80% 
W  A 1.254,00 € 80% 
Z  D 798,00 € 80% 



 
 
SEGON.- Desestimar 11 sol·licituds de bonificació de preu públic per assistència 
a Escoles-Bressol Municipals, pels motius que així mateix s’indiquen: 
 

ESCOLA BRESSOL MONTSERRAT  
TUTOR/A LEGAL   

Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom 

Motiu de la desestimació 
A A M SUPERA BAREMS ECONÒMICS 
G G N EMPADRONAMENT INFERIOR A 1 ANY 
R A M SUPERA BAREMS ECONÒMICS 
R A M SUPERA BAREMS ECONÒMICS 

 
ESCOLA BRESSOL MARTA MATA  

TUTOR/A LEGAL   
Primer 

Cognom 
Segon 

Cognom Nom 
Motiu de la desestimació 

F G A SUPERA BAREMS ECONÒMICS 
S C M SUPERA BAREMS ECONÒMICS 
          
 
ESCOLA BRESSOL LA MAINADA 

TUTOR/A LEGAL   
Primer 

Cognom 
Segon 

Cognom Nom 
Motiu de la desestimació 

A J F SUPERA BAREMS ECONÒMICS 
          

ESCOLA BRESSOL EL SUCRE     
TUTOR/A LEGAL   

Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom 

Motiu de la desestimació 
C P S ESCOLA BRESSOL NO SUBVENCIONADA 
C V L ESCOLA BRESSOL NO SUBVENCIONADA 
H Z E ESCOLA BRESSOL NO SUBVENCIONADA 
S   M ESCOLA BRESSOL NO SUBVENCIONADA 
          

TERCER.- Autoritzar i disposar una despesa total màxima de 18.849,90 euros, 
a càrrec de la partida pressupostària 47.32300.47900 del pressupost vigent, en 
concepte de bonificació d’assistència a Escoles Bressol, d’acord amb el 
desglossament següent:  
 

Escola Bressol N.I.F. TOTAL 

ESCOLA BRESSOL MARTA MATA (Fundació Pere Tarrés) R5800395E 3.454,20€ 

ESCOLA BRESSOL MONTSERRAT F08619074 11.200,50€ 

ESCOLA BRESSOL MONTESA (Fundació Pere Tarrés) R5800395E 2.644,80€ 

ESCOLA BRESSOL LA MAINADA F08819872 1.550,40€ 

 



 
El pagament de les quantitats compromeses anteriorment es realitzarà 
mensualment, de manera proporcional, en funció del nivell d’assistència a 
l’activitat dels alumnes amb bonificació econòmica. 
 
 
34. Proposta de resolució de sol·licituds d’ajuts econòmics, dins l’àmbit 
d’Acció Social, en concepte de beques d’educació especial i tractament 
psicoterapèutic, curs 2018-2019 (exp. 2019/2671/2779). 
 
L’Ajuntament d’Esplugues, amb la finalitat de garantir les necessitats bàsiques 
en l’àmbit de la infància i adolescència, atorga uns ajuts econòmics en concepte 
de beques d’educació especial i tractament psicoterapèutic per als menors 
empadronats a Esplugues. 
 
La Junta de Govern Local va aprovar el document “Barems i criteris per a 
l’atorgament d'ajuts econòmics d’Esplugues de Llobregat”, curs 2018-2019 i la 
seva posterior modificació, en sessions ordinàries de dates 29 de juny i 21 de 
desembre de 2018 respectivament i va acordar la convocatòria de presentació 
de sol·licituds per aquests tipus d’ajuts. 
 
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 es fa constar que  s’ha realitzat 
la valoració econòmica i administrativa corresponent a aquests tipus d’ajuts 
econòmics, en compliment dels barems i criteris per a l’atorgament d’ajuts 
econòmics de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, curs 2018-2019. 
 
Vist el Reglament d'obres, activitats i serveis aprovat mitjançant Decret 179/1995 
de la Generalitat de Catalunya, en la part que regula l'activitat subvencionadora 
de l'Administració. 
 
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g. del Decret 
d’alcaldia núm. 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 17 sol·licituds d’ajuts econòmics en concepte de 
beques d’educació especial i tractament psicoterapèutic, pel curs 2018-2019, 
amb els percentatges de bonificació sobre l’Indicador de Renda de Suficiència 
de Catalunya (IRSC) de l’exercici 2018, valorats per cada cas que s’indiquen: 
 
ALUMNE/A             
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom IRSC 

mensual 
% 
Beca 

Resultat 
mensual Efectes Ajut 

A S D 663,98 € 16% 106,24 € Oct.-Juny 
A M J 663,98 € 16% 106,24 € Set.-Juliol 
B C D 663,98 € 16% 106,24 € Set.- Juliol 
C M M 663,98 € 16% 106,24 € Set.-Juliol 
C L M 663,98 € 10% 66,40 € Oct.-Juny 



 
E A A 663,98 € 16% 106,24 € Abril-Juliol 
L A E 663,98 € 16% 106,24 € Des.-Juliol 
M M C 663,98 € 16% 106,24 € Set.-Juliol 
M E R 663,98 € 16% 106,24 € Oct.-Juliol 
M E R 663,98 € 16% 106,24 € Oct.-Juliol 
N L E 663,98 € 16% 106,24 € Set.-Juliol 
P N S 663,98 € 16% 106,24 € Set.-Juliol 
S D P 663,98 € 12% 79,68 € Set.-Juliol 
S E R 663,98 € 10% 66,40 € Oct.-Juliol 
T B D 663,98 € 7% 46,48 € Set.-Juliol 
V F A 663,98 € 16% 106,24 € Feb.-Juliol 
V F D 663,98 € 16% 106,24 € Set.-Juliol 

 
SEGON.- Desestimar 2 sol·licituds d’ajuts econòmics en concepte de beques 
d’educació especial i tractament psicoterapèutic, pels motius que així mateix 
s’indiquen: 
 
PSICOSEDNA 

TUTOR/A LEGAL   
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom Motiu de la desestimació 

P Q MR SUPERA BAREMS DE CAPITAL 
IMMOBILIARI 

 
NEUROESPLUGUES, S.L.P. 
TUTOR/A LEGAL   
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom Motiu de la desestimació 

C P E SUPERA BAREMS DE CAPITAL 
IMMOBILIARI 

 
TERCER.- Autoritzar i disposar una despesa total màxima de 14.181,40 euros, 
a càrrec de la partida pressupostària 68.23100.48018 del pressupost vigent, en 
concepte de beques d’educació especial i tractament psicoterapèutic, a favor 
dels tutors legals que es relacionen, amb els imports resultants que així mateix 
s’indiquen: 

     
NEUROESPLUGUES, S.L.P. (B66914508)   

TUTOR/A LEGAL  

Primer Cognom Segon 
Cognom Nom Cost 

Ajuntament 
A D M 1.140,00 € 
B M J 511,28 € 
C F J 1.168,64 € 
L P M 1.168,64 € 
M R F 1.168,64 € 
        5.157,20 € 
     
L'ESTEL DELS TALENTS (46452666A) 

TUTOR/A LEGAL   
Primer Cognom Segon 

Cognom Nom Cost 
Ajuntament 



 
L C M 470,00 € 
S T D 570,00 € 
        1.040,00 € 
          
     
CENTRE D'ASSISTÈNCIA I DIAGNÒSTIC PSICOLÒGIC D'ESPLUGUES (E-59944215) 

TUTOR/A LEGAL     
Primer Cognom Segon 

Cognom Nom Cost 
Ajuntament 

A F A 849,92 € 
C M M 1.168,64 € 
F F M 1.168,64 € 
F F M 637,44 € 
N G M 1.168,64 € 
        4.993,28 € 
 
CENTRO PSICOPEDAGOGICO CAN VIDALET (38425445N) 

TUTOR/A LEGAL     
Primer Cognom Segon 

Cognom Nom Cost 
Ajuntament 

E H   H 930,00 € 
E H   H 520,00 € 
S   R 664,00 € 
        2.114,00 € 
          
CENTRE PSICOPEDAGÒGIC I PSICOLÒGIC A.M (47660360J) 

TUTOR/A LEGAL     
Primer Cognom Segon 

Cognom Nom Cost 
Ajuntament 

A   N 424,96 € 
        424,96 € 
          
CENTRE D'EDUCACIÓ ESPECIAL LA SARDANA (V60451598) 

TUTOR/A LEGAL     
Primer Cognom Segon 

Cognom Nom Cost 
Ajuntament 

M C E 451,96 € 
        451,96 € 

 
QUART.- Les quantitats compromeses en la present proposta, per valor de  
14.181,40 euros, previ el reconeixement de les obligacions, seran pagades 
proporcionalment en tres terminis durant els mesos de març i juliol de 2019, a les 
entitats següents: 
 

CENTRES N.I.F. Tram1 Tram2 Tram3 TOTAL 

NEUROESPLUGUES, S.L.P B66914508 1.875,35€ 1.406,51€ 1.875,34€ 5.157,20€ 

L’ESTEL DELS TALENTS 46452666A 346,67€ 346,67€ 346,67€ 1.040,00€ 



 
CENTRE D'ASSISTÈNCIA I 
DIAGNÒSTIC PSICOLÒGIC 
D'ESPLUGUES 

E59944215 1.381,12€ 1.487,36€ 2.124,80€ 4.993,28€ 

CENTRO 
PSICOPEDAGOGICO CAN 
VIDALET 

38425445N 700,60€ 605,74€ 807,66€ 2.114,00€ 

CENTRE PSICOPEDAGÒGIC 
I PSICOLÒGIC A.M 
 

47660360J 0,00€ 0,00€ 424,96€ 424,96€ 

CENTRE D'EDUCACIÓ 
ESPECIAL LA SARDANA V60451598 164,35€ 123,26€ 164,35€ 451,96€ 

 
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 pels centres durant tot el curs. 
 
CINQUÈ.- Reconèixer les obligacions i proposar el pagament de 4.468,09 euros, 
corresponents al primer quadrimestre del curs 2018-2019, en concepte de 
beques d’educació especial i tractament psicoterapèutic. 
 
SISÈ.- Reconèixer les obligacions i proposar el pagament de 3.969,54 euros, 
corresponents al segon trimestre del curs 2018-2019, en concepte de beques 
d’educació especial i tractament psicoterapèutic. 
 
 
35. Proposta de modificació del conveni 2018-2019 formalitzat amb el 
Consell Esportiu del Baix Llobregat (exp. 2019/445/2244). 
 
La Junta de Govern Local va acordar, en sessió del 23 de març del 2018, 
l’aprovació del conveni de col·laboració amb el Consell Esportiu del Baix 
Llobregat i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat pel foment de l’activitat física 
en edat escolar, amb una vigència prevista pel període 2018-2019.  
 
En data 11 de gener de 2018 l’entitat ha presentat sol·licitud de modificació 
puntual de l’aportació econòmica corresponent a l’any 2019, acompanyada del 
programa d’activitats. 
 
D’acord amb el que estableix el text del conveni de col·laboració,  pel que afecta 
a l’any 2019, l’aportació municipal restarà condicionada suspensivament a 
l’aprovació anual i expressa per l’òrgan competent de l’ajuntament i a l’efectiva 
consignació pressupostària de la despesa. En aquest sentit, el pressupost 
municipal en vigor conté la partida nominativa 36.33100.46500 amb una dotació 
pressupostària de 25.000,00 euros. 
 
Vist que l’entitat ha presentat els comptes justificatius de la subvenció 
corresponent a l’aportació econòmica 2018. 
 
Vist l’informe emès pel Director del Servei d’Esports i Equipaments, mitjançant 
s’exposa que la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament està interessada en ampliar 
la col·laboració amb el Consell Esportiu del Baix Llobregat per fomentar la 
participació dels nens/es i joves associats a les entitats esportives, centres 



 
escolars i AMPAS del municipi al programa esportiu i educatiu (Jocs esportius 
escolars). 
 
Vist l’informe emès per la Unitat Jurídic - Administrativa d’Acció Social i 
Ciutadania i la Intervenció Municipal. 
 
Vista l’ordenança general reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
d’Execució del pressupost en vigor. 
 
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g. del Decret 
d’alcaldia núm. 1.466, de 18 de juny de 2015, per a la concessió de subvencions 
amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte. 
 
S’acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar la modificació del text del conveni de col·laboració entre el 
Consell Esportiu del Baix Llobregat i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat pel 
foment de l’activitat física en edat escolar, en el sentit d’incrementar en 10.000,00 
euros la subvenció corresponent a l’exercici 2019, establerta inicialment en 
15.000,00 euros, per poder fer front a les activitats complementàries de foment 
de la participació dels nens/es i joves associats a les entitats esportives, centres 
escolars i AMPAS del municipi al programa esportiu i educatiu. 
 
SEGON.- Autoritzar i disposar una despesa de 25.000 euros, a favor del Consell 
Esportiu del Baix Llobregat, amb CIF G-58014838, i amb càrrec de la partida 
36.34100.46500 – Conveni amb el Consell Esportiu del Baix Llobregat - del 
pressupost municipal en vigor, per fer front a les despeses derivades de 
l’esmentat conveni. 
 
TERCER.- Condicionar el reconeixement de les obligacions derivades de 
l’esmentat conveni, a la prèvia aprovació per part de la Junta de Govern Local, 
dels comptes justificatius corresponents a la despesa executada en 2018. 
 
 
36. Proposta de revocació de dos ajuts en concepte de beca d’activitats 
esportives, curs 2018-2019 (exp. 2019/3175/2779). 
 
L’Ajuntament d’Esplugues, amb la finalitat de garantir les necessitats bàsiques 
en l’àmbit de la infància i adolescència, atorga uns ajuts econòmics en concepte 
de beques de diverses activitats esportives. 
 
En data 8 de març de 2019, la Junta de Govern Local va estimar, entre d’altres, 
les sol·licituds presentades per ITA, en representació de les menors D i ART, en 
concepte de beques de cursos d’activitats físiques de Duet Esplugues, atorgant 
un ajut econòmic total de 198,58 euros. 
 
En data 13 de març de 2019, Duet Esplugues comunica a aquest Ajuntament 
que les esmentades alumnes s’han donat de baixa de l’activitat, amb efectes des 
del 12 de desembre de 2018. 



 
 
D’acord amb el punt vuitè de l’acord de Junta de Govern Local de referència, en 
data 15 de març de 2019 es va realitzar el pagament de 66,18 euros, a ITA, 
corresponent a la bestreta dels mesos de gener, febrer i març de 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. 
 
S’acorda: 
 
PRIMER.- Revocar parcialment l’ajut econòmic atorgat per l’Ajuntament 
d’Esplugues, en concepte de beques d’activitats esportives del curs 2018-2019, 
a ITA, per valor de 132,38 euros, corresponent al període de gener a juny de 
2019. 
 
SEGON.- Aprovar el reintegrament de la quantitat de 66,18 euros, per part de 
Duet Esplugues, S.A., amb NIF A63876346, en concepte de devolució parcial 
dels pagaments efectuats a Ingrid Terol Altés, en concepte de beques d’activitats 
esportives, corresponents als mesos de gener, febrer i març de 2019. 
 
LLOC I FORMA DE PAGAMENT 
L'ingrés d’aquest import s’ha de realitzar mitjançant transferència bancària al 
compte corrent ES45 2100 0148 5502 0000 6291 de l’Ajuntament d’Esplugues a 
Caixa Bank SA, especificant el nom de l'entitat i com a concepte 
“2019/3175/2799 AE02R” 
 
TERMINI DE L’INGRÉS 
Si la notificació d'aquest acord es rep entre els dies 1 i 15 del mes, des de la data 
de recepció de la notificació, fins el dia 20 del mes següent i si aquest no fas 
hàbil fins l'immediat dia hàbil següent. 
 
Si la notificació d'aquest acord es rep entre els dies 16 i l'últim del mes, des de 
la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior i si 
aquest no fas hàbil fins l'immediat dia hàbil següent.  
 
 
37. Proposta de revocació d’un ajut en concepte de beca d’activitats 
culturals, curs 2018-2019 (exp. 2019/3181/2779). 
 
L’Ajuntament d’Esplugues, amb la finalitat de garantir les necessitats bàsiques 
en l’àmbit de la infància i adolescència, atorga uns ajuts econòmics en concepte 
de beques de diverses activitats esportives. 
 
En data 1 de març de 2019, la Junta de Govern Local va estimar, entre d’altres, 
la sol·licitud presentada per YJLT, en representació del menor EJFL, en concepte 
de beca d’activitats culturals a l’Escola Municipal de Música d’Esplugues, 
atorgant un ajut econòmic total de 171,60 euros, d’acord amb el següent: 
 



 
En data 13 de març de 2019, l’Escola Municipal de Música comunica a aquest 
Ajuntament que l’esmentat alumne no realitza l’activitat des del mes de gener de 
2019. 
 
D’acord amb el punt sisè de l’acord de Junta de Govern Local de referència, en 
data 15 de març de 2019 es va realitzar el pagament de 57,20 euros, a YJLT, 
corresponent a la bestreta dels mesos de gener, febrer i març de 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. 
 
S’acorda: 
 
PRIMER.- Revocar parcialment l’ajut econòmic atorgat per l’Ajuntament 
d’Esplugues, en concepte de beques d’activitats culturals del curs 2018-2019, a 
YJLT, per valor de 114,40 euros, corresponent al període de gener a juny de 
2019. 
 
SEGON.- Aprovar el reintegrament de la quantitat de 57,20 euros, per part de 
Trànsit Projectes, S.L., amb NIF B59489351, en concepte de devolució parcial 
dels pagaments efectuats a YJLT, en concepte de beques d’activitats culturals, 
corresponent als mesos de gener, febrer i març de 2019. 
 
LLOC I FORMA DE PAGAMENT 
L'ingrés d’aquest import s’ha de realitzar mitjançant transferència bancària al 
compte corrent ES45 2100 0148 5502 0000 6291 de l’Ajuntament d’Esplugues a 
Caixa Bank SA, especificant el nom de l'entitat i com a concepte 
“2019/3181/2799 ACU01R”. 
 
TERMINI DE L’INGRÉS 
Si la notificació d'aquest acord es rep entre els dies 1 i 15 del mes, des de la data 
de recepció de la notificació, fins el dia 20 del mes següent i si aquest no fas 
hàbil fins l'immediat dia hàbil següent. 
 
Si la notificació d'aquest acord es rep entre els dies 16 i l'últim del mes, des de 
la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior i si 
aquest no fas hàbil fins l'immediat dia hàbil següent. 
 
 
I sense més assumptes a tractar, a les 14:00 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. 
 


