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SESSIÓ DECISÒRIA ORDINÀRIA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 08 DE 

FEBRER DE 2019 
 
A la Casa Consistorial d’Esplugues de Llobregat, a la sala de reunions, a les 
13:35 hores del dia 8 de febrer de 2019, es reuneix la Junta de Govern Local en 
sessió decisòria Ordinària, en primera convocatòria, sota la Presidència de 
l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero, amb l’assistència dels regidors i regidores: 
 
Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal  
 
EDUARDO SANZ GARCIA 
SARA FORGAS UBEDA 
MONTSERRAT ZAMORA ANGULO 
FRANCISCO J GIMENEZ GONZALEZ 
MANUEL POZO LOPEZ 
 
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 les actes núm. 45/18 i 4/19 corresponents a les 
sessions ordinàries de dates 21 de desembre de 2018 i 4 de febrer de 2019.  
 
Per la Sra. alcaldessa i en relació a l’esborrany de les actes núm. 45/18 i núm. 
4/19 corresponents a les sessions ordinàries de dates 21 de desembre de 2018 
i 4 de febrer de 2019 es pregunta si hi ha objecció d'alguna classe i no 
assenyalant-se'n cap, s'aproven les esmentades actes 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 transcriuran al llibre d'actes, 
autoritzant-se amb les signatures de la Sra. alcaldessa/del Sr. alcalde i Sr/Sra. 
secretari/ària. 
 
 

TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 

2. Proposta de concessió de llicència d’obres a ATRIUM MAR, SL per 
construir un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina, a la finca ubicada a 
l’av. Jacint Esteva Fontanet, núm. 87 (exp. 2017/17/2416). 



 
 
La senyora ..., en representació d’ATRIUM MAR, SL amb NIF núm. B-65514572, 
sol·licita llicència per executar obres de construcció d'un habitatge unifamiliar 
aïllat amb piscina a l’aire lliure a la finca situada a l’av. Jacint Esteva i Fontanet, 
núm. 87, d'aquesta població, (referència cadastral 4219201DF2841G0001LR) 
segons projecte tècnic aportat a tal efecte. (Expedient 2018/17/2416) 
 
Atès l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals del que resulta: 
 
“Planejament vigent. 
Pla General Metropolità, aprovat definitivament en data 14/07/1976 i publicat al 
BOP en data 19/07/1976. 
 
Qualificació urbanística. 
Zona d’Ordenació en Edificació Aïllada, subzona Unifamiliar (clau 20a/10). 
 
Projecte. 
Proposa  la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat. 
La parcel·la té una superfície de 841’87 m2 segons escriptura (853’51 m2. 
segons el projecte presentat) i una forma sensiblement quadrada d’uns 30 m. de 
costat,  amb la  façana principal a l’Avinguda Jacint Esteva i Fontanet, 87. 
 
L’habitatge es desenvolupa en cinc nivells, dues plantes soterrades i tres plantes 
sobre rasant. 
 
A la planta soterrani -1 (199’06 m2 construïts) es preveu, a banda de les 
comunicacions verticals i distribuïdor,  un garatge per quatre vehicles (80’28 
m2), un traster i zona d’instal·lacions (36’36 m2) i diferents estàncies d’arxiu, 
magatzem i espais de rentat (73’42 m2). 
 
En planta soterrani -2 (66’96 m2 construïts) es preveu la instal·lació de la 
depuradora de la piscina (10’33 m2) , un dipòsit d’aigües pluvials (16’37 m2) i 
uns espais complementaris per a instal·lacions (17’43 m2). 
 
En planta baixa, amb accés des del carrer (206’89 m2 construïts) es preveu, a 
banda de l’accés i vestíbul (16’94 m2), dos dormitoris (19’91 m2 i 11’45 m2), dos 
banys (7’56 m2 i 4’60 m2.) i la cuina (22’50 m2) i l’estar-menjador (74’46 m2.)  
També es preveu una terrassa descoberta i una piscina de 9’0 x 3’0 m (27 m2 
de làmina d’aigua). 
 
En planta primera (186’94 m2 construïts) es preveuen tres dormitoris més (16’47 
m2, 11’82 m2  i 6’96 m2),  amb dos banys (7’36 m2 i 4’40 m2) i un despatx 
(68’48 m2). També es preveu una terrassa coberta (33’02 m2). 
 
En planta segona (205’84 m2 construïts) es preveu una sala de “fitnes” (70’60 
m2)  i una sala polivalent (67’00 m2). També es preveu una terrassa coberta 
(34’54 m2). 
 
La coberta prevista és plana i només transitable a efectes de manteniment. 



 
 
La superfície construïda total computable és, per tant, de 599’67 m2, inferior a la 
màxima determinada pel planejament (640’13 m2). 
 
La ocupació màxima de l’edifici projectat és de 245’23 m2, inferior a la màxima 
determinada pel planejament (30 % de la parcel·la, equivalent a 256’05 m2). 
  
L’alçada de l’edificació prevista (9’05 m.,PB+2) no supera la màxima reguladora 
determinada pel planejament vigent (9’15 m., PB+2).  
 
L’alçada màxima de les tanques al carrer es preveu de 1’5 m. (opac) + 1 m. 
(calat).  
 
El projecte presentat conté la informació necessària per a atorgar llicència per a 
la construcció d’una piscina de 9’0 x 3’0 m (27 m2 de làmina d’aigua), situada a 
la part posterior de la parcel·la i al mateix nivell que la planta baixa de l’edificació.  
 
El projecte  compleix, per tant, en la seva totalitat, la normativa urbanística i 
concordant que li es d’aplicació.” 
 
Atès l’informe favorable emès pels Serveis Jurídics Municipals, de data 5 de 
febrer de 2019, que estableix el següent: 
 
“El 21 de març de 2018, (Registre general d'entrada núm. 2018/4581), la senyora 
..., en representació d'ATRIUM MAR, SL, sol·licita llicència d’obres per a la 
construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat, amb piscina, a la parcel·la situada a 
l’avinguda Jacint Esteva i Fontanet, núm. 87, d'aquesta ciutat.  
 
El 9 de juliol de 2018, després de la notificació d'un informe de deficiències per 
part dels Serveis tècnics municipals, la senyora ..., en representació d'ATRIUM 
MAR, SL, presenta nova documentació complementària, que substitueix 
l’anteriorment presentada.  
 
El 25 de juliol  de 2018, es va emetre nou informe de deficiències en relació amb 
el projecte presentat, segons consta a l'expedient. 
 
El 3 de setembre de 2018, (Registre general d'entrada núm. 2018-16032-E), el 
senyor ..., en representació d'ATRIUM MAR, SL, presenta nova documentació 
que substitueix l’anteriorment presentada.  
 
El 31 de gener de 2019, els Serveis tècnics municipals han emès un informe 
favorable sobre la petició de llicència de referència, en tant en quant el Projecte 
dona adequat compliment al planejament urbanístic i la normativa aplicable.  
 
Fonaments de dret 
Les obres mencionades estan subjectes a llicència urbanística prèvia, i aquesta 
s’ha d’atorgar d’acord amb la normativa urbanística, el planejament urbanístic i 
les ordenances municipals aplicables, segons prescriu l’article 187 del Text refós 
de la llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost; d’acord 



 
amb la redacció donada per la Llei 16/2015, de 24 de juliol, de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals 
de Catalunya i d’impuls de l’economia. 
 
En aquest sentit, d’acord amb l’article 187.c) està subjecte a llicència urbanística 
prèvia, la construcció d’edificis de nova planta que, d’acord amb la legislació 
sobre ordenació de l’edificació, requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic, com 
és el cas que ens ocupa. 
 
D’acord amb l’article 12 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, correspon a l’administració 
municipal atorgar les llicències urbanístiques respecte dels actes que hi són 
subjectes que es pretenguin executar en el seu terme 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’article 34 del Reglament exigeix l’aportació d’un projecte executiu quan el 
projecte objecte de la llicència tingui la consideració de projecte bàsic. En aquest 
cas, segons indiquen els Serveis tècnics municipals en el seu informe, el projecte 
presentat és bàsic, de manera que caldrà requerir la presentació d'un projecte 
executiu. 
 
Les llicències urbanístiques caduquen si transcorre el termini per començar les 
obres o el termini per acabar-les, incloses les seves pròrrogues respectives, 
sense que hagin estat iniciades o finalitzades. Els terminis són d’un any per a 
iniciar les obres, i de 3 anys per a acabar-les una vegada iniciades. Ambdós 
terminis es computen a partir de l’endemà de la notificació de la llicència atorgada. 
 
A aquests efectes, en compliment de l’article 37 del Reglament sobre protecció 
de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig, correspon 
efectuar l’advertiment de caducitat corresponent. 
 
Cal indicar a la persona titular de la llicència que ha de lliurar a l’administració 
atorgant una còpia de l’acta d’inici d’obres estesa per la direcció facultativa de 
les obres i, posteriorment, una còpia del certificat final d’obres expedit per 
aquesta mateixa direcció. Si les obres autoritzades no requereixen direcció 
facultativa per executar-les, les còpies de l’acta i del certificat esmentats han de 
ser substituïdes per la declaració responsable corresponent de la persona titular 
de la llicència urbanística. 
 



 
Finalment, cal recordar que, en aplicació i compliment de l'article 187 bis del Text 
refós de la Llei d'urbanisme, estan subjectes a la comunicació prèvia, entre 
d'altres, la primera utilització i ocupació dels edificis. 
 
L’òrgan competent per a l’aprovació d’aquest Projecte és la Junta de Govern 
Local, per delegació expressa efectuada mitjançant Decret núm. 1466, de 18 de 
juny de 2015. 
 
Conclusions 
Per tot l'exposat, només resta concloure que s’informa favorablement la 
concessió de la llicència sol·licitada.” 
 
Vistos el preceptes citats, 
  
S’acorda: 
 
1.-Concedir llicència d’obres, a ATRIUM MAR, SL, per a la construcció d’un 
habitatge unifamiliar aïllat, amb piscina, a la parcel·la situada a l’avinguda Jacint 
Esteva i Fontanet, núm. 87, d'Esplugues de Llobregat, d'acord amb el projecte 
presentat el 3 de setembre de 2018, (Registre general d'entrada núm. 2018-
16032-E). 
 
2.- Condicionar aquesta llicència al compliment dels següents requisits: 
 
2.1. Abans d’iniciar les obres d’edificació ha de procedir a: 
 
2.1.1.Constituir dipòsit en Tresoreria Municipal en metàl·lic o aval bancari solidari 
d’import de 12.000 euros en concepte de garantia d’urbanització i reposició de 
qualsevol dany que pogués ocasionar-se en els elements urbanístics del sol , 
subsol i vol de la via pública, durant el curs de les obres, de conformitat amb el 
disposat en l’article 16 de les Ordenances Metropolitanes d’Edificació. 
 
2.1.2. Constituir dipòsit en Tresoreria Municipal en metàl·lic o aval bancari 
solidari d’import 26.883’34 euros en concepte de fiança per a garantir la gestió 
dels residus procedents de l’enderroc i l’excavació, de conformitat amb el que 
disposa el Decret 89/2010, de 29 de juny, relatiu a la gestió de residus de la 
construcció. 
 
La garantia definitiva es constituirà preferentment mitjançant: 
 
a) Fiança: a través de l'ingrés amb el document de codi de barres. S’adjunta carta  
de pagament i instruccions carta de pagament. 
 
b) Aval bancari: ha de contenir els requisits que s’enumeren seguidament. 
S’estableix l’obligació de presentar juntament amb l’aval còpia d’aquest acord: 
 
1. Raó social de l'entitat de crèdit o societat de garantia recíproca  
2. Identificació dels apoderats  
3. Obligació assumida per la garantia. Import de la garantia (en lletra i en xifra) 



 
4. L'aval ha de ser solidari respecte a l'obligat principal, amb renúncia expressa 
al benefici d'excussió i pagador al primer requeriment. 
5. L'aval serà de durada indefinida, romanent vigent fins que l'òrgan a disposició 
del qual es constitueixi resolgui expressament declarar l'extinció de l'obligació 
garantida i la cancel·lació de l'aval. 
6. Inscripció Registre Especial d'Avals amb número ... 
7. Validació de poders per l’Assessoria jurídica de la C.G.D. o Advocacia de 
l’Estat.  
8. Verificació de la representació per fedatari públic. 
 
2.1.3. Comunicar, cursant avís per escrit a aquest Ajuntament, l’inici de les obres 
i procedir al replanteig i assenyalament de alineacions i rasants oficials en 
presència dels Serveis Tècnics Municipals. 
 
2.1.4.  Aportar Projecte d’execució, en compliment de l’Art.34 del Decret 
64/2014 i Certificat de l’Arquitecte autor del projecte, visat pel Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya, indicant que el mateix s’ajusta exactament al 
contingut del projecte Bàsic en base al qual va ser concedida la corresponent 
llicència d’obres, o que les modificacions en el seu cas no són substancials i no 
alteren els paràmetres urbanístics/de l'edificació definits en el citat Projecte 
Bàsic.  
 
2.1.5.  Aportar Estudi geotècnic subscrit per tècnic competent i visat pel Col·legi 
corresponent. 
 
2.1.6.  Aportar Full d’Assumpció del Director d’execució de l’obra, signat i visat 
pel Col·legi corresponent. 
 
2.1.7.  Aportar Nomenament de coordinador/a de Seguretat i Salut, igualment 
signat i visat pel Col·legi corresponent. 
 
2.1.8.  Aportar Programa de control de Qualitat. 
 
2.1.9.  Aportar Projecte de Telecomunicacions. 
 
2.1.10.  Aportar Nomenament de Contractista. 
 
2.1.11. Justificar que s'ha sol·licitat informació a GAS NATURAL, sobre la 
ubicació de les seves instal·lacions, d'acord amb el que disposa el Reglament 
Tècnic de Distribució i Utilització de combustibles gasosos i amb la finalitat 
d'incrementar la seguretat de les instal·lacions de gas natural.  
 
3.- Així mateix, la present llicència resta condicionada als següents requisits: 
 
3.1.   La tanca de precaució de l’obra, ha de ser fixa i opaca, de 2 m d’alçada, 
com a mínim, estable, consistent i resistent a l’impacte, construïda amb paret 
d’obra vista o pintada, xapa metàl·lica, o panell prefabricat, de tal manera que es 
mantingui en bon estat i ofereixi la seguretat necessària durant tot el procés que 
duri l’obra. 



 
 
3.2. Executar les escomeses de serveis (aigua, gas, electricitat, telèfon, etc.) en 
soterrani fins a l’edificació, en el cas que no sigui així en l’actualitat, havent 
d’assumir el titular el cost total derivat de les canalitzacions en soterrani 
d’aquests serveis per la via pública. L’actuació al que està obligat el propietari fa 
referència a tots aquells aspectes que siguin necessaris per dur-los a terme, 
inclòs el soterrament de les línies de serveis i subministraments que quedin 
afectades i la reposició d’aquelles que, estan ja soterrades es vegin també 
afectades. 
 
4.- Advertir a ATRIUM MAR, SL que a la finalització de les obres, ha de: 
 
4.1. Aportar certificat final de les obres executades. 
 
4.2. Comunicar la primera utilització i ocupació de l’habitatge aportant la 
documentació indicada a l'art. 53 de les Ordenances Metropolitanes d'Edificació, 
en virtut de l’article 187bis.b) del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme, en la redacció donada per la Llei 
16/2015, de 21 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'activitat econòmica. 
 
4.3. Justificar el cost real i efectiu de les obres realitzades, i si s’escau efectuar 
l’autoliquidació complementària corresponent. 
 
4.4. Justificar la comunicació de les modificacions introduïdes a la finca, a la 
Gerència Territorial del Cadastre, c/ Travessera de Gràcia núm.58 2a planta de 
Barcelona, per ajustar les dades a la realitat (Mod. 902), aportant fotocopia de 
l’esmentat model. 
 
5.- Advertir i manifestar a ATRIUM MAR, SL: 
 
5.1. Que la placa d’obres s’haurà de retirar al Punt d’Atenció a la Ciutadania, 
plaça Santa Magdalena núm. 24, prèvia justificació del seu pagament i del dipòsit 
de les fiances o avals senyalats a la concessió de la llicència. Una vegada 
complimentada, s’ha de col·locar en lloc visible.  
  
5.2. Que en cas de necessitar la col·locació d’una grua – torre, si és el cas, és 
necessari sol·licitar i tramitar la corresponent llicència municipal. 
 
5.3. Que en cas de necessitar la col·locació de contenidors per a residus i runes 
ha de sol·licitar i obtenir l'oportuna autorització.  
 
5.4. Que en cas de necessitar ocupar i/o tallar la via pública, s’ha de sol·licitar la 
preceptiva autorització al departament de Serveis Administratius amb una 
antelació de 7 dies.   
 



 
6.- Advertir a ATRIUM MAR, SL, en compliment de l’article 37 del Reglament 
sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de 
maig, el següent: 
 
- Per a la comunicació de l’inici d’obres caldrà aportar una còpia de l’acta 
d’inici d’obres estesa per la direcció facultativa de les obres i, 
posteriorment, acabades aquestes, caldrà aportar una còpia del certificat 
final d’obres expedit per aquesta mateixa direcció. 
 
- Les llicències urbanístiques caduquen si transcorre el termini d’1 any per 
començar les obres o el termini de 3 anys per acabar-les, incloses les 
seves pròrrogues respectives, sense que hagin estat iniciades o 
finalitzades. Ambdós terminis es computen a partir de l’endemà de la 
notificació de la llicència atorgada. 
 
7.- Condicionar la concessió d’aquesta llicència al pagament de les següents 
liquidacions confeccionades d'acord amb el que preveuen les Ordenances 
Fiscals respectives: 
 
7.1 Taxa per llicència urbanística, regulada en l'Ordenança Fiscal núm.6, articles 
5 i 6.1,  per import de 23.098,78 €. 
 
Base imposable (PEM)= 803.435,66€ 
Base provisional (base imposable x 1,15) = 923.951,01€ 
Quota tributària (base provisional x 2,5%)= 923.951,01 x 2,5% = 23.098,78€ 
 
7.2. Taxa per utilització de plaques i altres distintius, regulada a  l'Ordenança 
Fiscal núm.18, art. 5 per import 48,40 €. 
 
7.3. lmpost sobre construccions, instal·lacions i obres, regulada a l'Ordenança 
Fiscal núm. 1 articles 7 i 8 per import de 36.958,04 €. 
 
Base imposable (PEM)= 803.435,66€ 
Base provisional (base imposable x 1,15) = 923.951,01€ 
Quota tributària (base provisional x 4%)= 923.951,01 x 4%= 36.958,04€ 
 
Aquest impost es liquidarà per l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació 
de Barcelona (ORGT).  
 
8.- Comunicar a ATRIUM MAR, SL amb NIF B-65514572, que la recaptació 
d'aquests tributs es troba delegada en l'Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona (ORGT). En conseqüència, aquestes liquidacions seran 
notificades per l'ORGT en els pròxims dies, havent d'abonar-se el seu import en 
el lloc, termini i forma que es determini en la corresponent notificació. 
 
9.-  Donar trasllat a l'Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació de 
Barcelona per tal d'aprovar la liquidació corresponent a l’apartat  7.3. 
 



 
10.-  Notificar aquesta resolució a ATRIUM MAR, SL i donar trasllat al Servei 
d'Hisenda i Tresoreria. 
 
 
3. Proposta d’aprovació per contracte menor del servei de manteniment 
correctiu de les instal·lacions elèctriques i d’enllumenat dels equipaments 
municipals (exp. 2019/1183/1411). 
 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació del  servei de manteniment 
correctiu de les instal·lacions elèctriques i d ‘enllumenat dels equipaments 
municipals de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 
- Tipus de contracte: Servei 
- Objecte: Servei de manteniment correctiu de les instal·lacions elèctriques i 
d’enllumenat dels equipaments municipals de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat. 
- Procediment de contractació: Contracte menor. Tramitació: Ordinària 
- Codi CPV:45259000-7 
- Valor estimat del contracte: 14.900,00 € IVA: 3.129,00 € 
- Preu: 18.029,00 € 
- Duració: El termini màxim previst per la realització del servei, serà inferior a un 
any com a màxim, iniciant-se a partir del dia següent a comptar des de la 
notificació de l'acord de l'adjudicació del contracte menor 
A l’expedient administratiu consta degudament incorporada la Memòria 
justificativa en la que resta acreditada la necessitat de la contractació i que no 
han estat alterades les regles generals de la contractació. 
 
Consta també a l’expedient l’oferta presentada per LLUMGAVA 
INSTAL.LACIONS I SERVEIS, S.L., amb NIF B67148718, per import de 
18.029,00 € IVA inclòs, que es considera a la Memòria justificativa ajustada a les 
necessitats municipals i a les característiques específiques del contracte. La 
mateixa memòria indica que la persona que es proposa com a contractista no ha 
subscrit amb aquest Ajuntament altres contractes menors que individual o 
conjuntament superin les xifres límit per aquest tipus de contracte. 
 
Ha estat comprovada la disponibilitat de crèdit adequat i suficient en el 
pressupost de la corporació per a l’exercici 2019. 
 
Per la qual cosa i de conformitat amb el que s’estableix a la Disposició Addicional 
Segona de la Llei 9/2107, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014. 
En ús de les competències delegades atorgades mitjançant Decret de l’Alcaldia 
núm. 1466 de 18 de juny de 2015. 
 
S’acorda: 
1. Aprovar  l’expedient de contractació i la MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL 
CONTRACTE MENOR incorporada a l’expedient, aprovant expressament la 
necessitat de procedir a aquesta contractació que té per objecte el  servei de 



 
manteniment correctiu de les instal·lacions elèctriques i d’enllumenat dels 
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 14.900,00 €, més 
3.129,00 € corresponents al 21 % d’IVA.  
 
4. Adjudicar el contracte a LLUMGAVA INSTAL.LACIONS I SERVEIS, S.L. B-
66103268 per import de 14.900,000 €, més 3.129,00 € corresponents al 21% 
d’IVA, sent un import total de 18.029,00 €, IVA inclòs, amb els preus unitaris (IVA 
no inclòs) i descomptes següents: 
 
- Preu mà d’obra oficial, horari normal   30,34 € 
- Preu mà d’obra ajudant, horari normal   24,82 € 
- Preu mà d’obra oficial i ajudant, horari normal   55,16 € 
- Preu mà d’obra oficial, horari nocturn    37,92 € 
- Preu mà d’obra ajudant, horari nocturn 31,03 € 
- Preu mà d’obra oficial i ajudant, horari nocturn 68,96 € 
- Preu mà d’obra oficial, horari festiu    53,09 € 
- Preu mà d’obra ajudant, horari festiu 43,45 € 
- Preu ma d’obra oficial i ajudant, horari festiu 95,39 € 
- Descompte als productes del catàleg TARIFEC  20% 
- Descompte als productes fora del catàleg TARIFEC  8% 

 
 
5. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
un import màxim de 18.029,00 euros, IVA inclòs, a càrrec de les partides del 
pressupost municipal en vigor, a favor de LLUMGAVA INSTAL.LACIONS I 
SERVEIS, S.L  B-66103268. 
 
12 93302 21200 CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS  7.139,00 € 
 
33 33300 21200 CONSERVACIO D’EDIFICIS CULTURALS 3.630,00 € 
 
47 32300 2100 CONSERVACIO I REPARACIO D’ESCOLES 4.840,00 € 
 
36 34200 21200 CONSERVACIO D’INSTAL.LACIONS ESPORTIVES 2.420,00 €  
 
6. El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura o factures 
corresponents degudament signades per l’adjudicatària i degudament 
conformades per la persona designada responsable del projecte. 
 
7. La data d'execució material dels treballs serà acordada entre la persona 
adjudicatària i la persona designada com a responsable del contracte. En tot cas, 
el termini màxim previst per la realització del servei de manteniment correctiu de 
les instal·lacions elèctriques i d’enllumenat dels equipaments municipals de 



 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, serà inferior a un any com a màxim, 
iniciant-se a partir del dia següent a comptar des de la notificació de l'acord de 
l'adjudicació del contracte menor. 
 
8. La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, seran.... 
 
9. Notificar la present resolució a la persona adjudicatària. 
 
10. Ordenar la publicació del contracte menor en la forma prevista a l'article 63.4 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic . 
 
 
4. Proposta d’aprovació per contracte menor de les obres de serralleria als 
equipaments municipals (exp. 2019/1031/1387). 
 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació de les obres de serralleria als 
equipaments municipals de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.  
 
- Tipus de contracte: Obres. 
- Objecte: Obres de serralleria als equipaments municipals de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat. 
- Procediment de contractació: Contracte menor. Tramitació: Ordinària 
- Codi CPV:45421160-3 
- Valor estimat del contracte: 20.000,00 €  IVA: 4.200,00 € 
- Preu: 24.200,00 € 
- Duració: El contracte durarà un any com a màxim, 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 CERRAJEROA JIMENEZ, 
S.L., amb NIF B-08865321, per import de 24.200,00€ IVA inclòs, que es 
considera a la Memòria justificativa ajustada a les necessitats municipals i a les 
característiques específiques del contracte. La mateixa memòria indica que la 
persona que es proposa com a contractista no ha subscrit amb aquest 
Ajuntament altres contractes menors que individual o conjuntament superin les 
xifres límit per aquest tipus de contracte. 
 
Ha estat comprovada la disponibilitat de crèdit adequat i suficient en el 
pressupost de la corporació per a l’exercici 2019. 
 
Per la qual cosa i de conformitat amb el que s’estableix a la Disposició Addicional 
Segona de la Llei 9/2107, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 



 
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 
En ús de les competències delegades atorgades mitjançant Decret de l’Alcaldia 
núm. 1466 de 18 de juny de 2015. 
 
S’acorda: 
 
1. Aprovar  l’expedient de contractació i la MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL 
CONTRACTE MENOR incorporada a l’expedient, aprovant expressament la 
necessitat de procedir a aquesta contractació que té per objecte les obres de 
serralleria als equipaments municipals de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 
 
2. Declarar que s’ha procedit a la comprovació de la regla d’incompatibilitat de 
l’article 118.3 de la Llei 9/2017. 
 
3. Aprovar el plec tècnic (o les condicions) que regiran la realització del contracte, 
establint que el pressupost d’execució del contracte és d’import 20.000,00 €, més 
4.200,00 € corresponents al 21 % d’IVA.  
 
4. Adjudicar el contracte a CERRAJERIA JIMENEZ, S.L B-08865321 per import 
de 20.000,00 €, més 4.200,00 € corresponents al 21 % d’IVA, sent un import total 
del 24.200,00 €, IVA inclòs, amb els preus unitaris (IVA no inclòs) i descomptes 
següents: 
 
- Preu mà d’obra oficial, horari normal   26,00 € 
- Preu mà d’obra ajudant, horari normal   23,00 € 
- Preu mà d’obra oficial i ajudant, horari normal   49,00 € 
- Preu mà d’obra oficial, horari nocturn    32,50 € 
- Preu mà d’obra ajudant, horari nocturn 27,50 € 
- Preu mà d’obra oficial i ajudant, horari nocturn 60,00 € 
- Preu mà d’obra oficial, horari festiu    44,00 € 
- Preu mà d’obra ajudant, horari festiu 36,00 € 
- Preu ma d’obra oficial i ajudant, horari festiu 80,00 € 
- Descompte als materials de la base de ITEC o PVP 5% 

 
5. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
un import màxim de 24.200,00 euros, IVA inclòs, a càrrec de les partides del 
pressupost municipal en vigor, a favor de CERRAJERIA JIMENEZ, S.L B-
08865321: 
 
- 12 93302 21200 CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS  10.000,00 € 
- 33 33300 21200 CONSERVACIO D’EDIFICIS CULTURALS 4.200,00 € 
- 47 32300 2100 CONSERVACIO I REPARACIO D’ESCOLES 5.000,00 € 
- 36 34200 21200 CONSERVACIO D’INSTAL.LACIONS ESPORTIVES 5.000,00 €  
 
6. El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura o factures 



 
corresponents degudament signades per l’adjudicatària i degudament conformades 
per la persona designada responsable del projecte. 
 
7. La data d'execució material dels treballs serà acordada entre la persona 
adjudicatària i la persona designada com a responsable del contracte. En tot cas, 
el termini màxim previst per la realització de les obres de fusteria als equipaments 
municipals de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, serà inferior a un any com 
a màxim, iniciant-se a partir del dia següent a comptar des de la notificació de 
l'acord de l'adjudicació del contracte menor. 
 
8. La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, seran ... 
 
9. Notificar la present resolució a la persona adjudicatària. 
 
10. Ordenar la publicació del contracte menor en la forma prevista a l'article 63.4 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic . 
 
 
5. Proposta d’aprovació per contracte menor de les obres de fusteria als 
equipaments municipals (exp. 2019/1032/1387). 
 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació de les obres de fusteria als 
equipaments municipals de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.  
 
- Tipus de contracte: Obres. 
- Objecte: Obres de fusteria als equipaments municipals de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat. 
- Procediment de contractació: Contracte menor. Tramitació: Ordinària 
- Codi CPV:45421160-3 
- Valor estimat del contracte: 20.000,00 €  IVA: 4.200,00 € 
- Preu: 24.200,00 € 
- Duració: El contracte durarà un any com a màxim, 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 ROJUR MUEBELS, S.L., amb 
NIF B-60473865, per import de 24.200,00 € IVA inclòs, que es considera a la 
Memòria justificativa ajustada a les necessitats municipals i a les característiques 
específiques del contracte. La mateixa memòria indica que la persona que es 
proposa com a contractista no ha subscrit amb aquest Ajuntament altres 
contractes menors que individual o conjuntament superin les xifres límit per 
aquest tipus de contracte. 
 



 
Ha estat comprovada la disponibilitat de crèdit adequat i suficient en el 
pressupost de la corporació per a l’exercici 2019. 
 
Per la qual cosa i de conformitat amb el que s’estableix a la Disposició Addicional 
Segona de la Llei 9/2107, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 
En ús de les competències delegades atorgades mitjançant Decret de l’Alcaldia 
núm. 1466 de 18 de juny de 2015. 
 
S’acorda: 
 
1. Aprovar  l’expedient de contractació i la MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL 
CONTRACTE MENOR incorporada a l’expedient, aprovant expressament la 
necessitat de procedir a aquesta contractació que té per objecte les obres de 
fusteria als equipaments municipals de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 
 
2. Declarar que s’ha procedit a la comprovació de la regla d’incompatibilitat de 
l’article 118.3 de la Llei 9/2017. 
 
3. Aprovar el plec tècnic (o les condicions) que regiran la realització del contracte, 
establint que el pressupost d’execució del contracte és d’import 20.000,00 €, més 
4.200,00 € corresponents al 21 % d’IVA.  
 
4. Adjudicar el contracte a  ROJUR MUEBLES, S.L. B-60473865 per import de 
20.000,00 €, més 4.200,00 € corresponents al 21 % d’IVA, sent un import total 
del 24.200,00 €, IVA inclòs, amb els preus unitaris (IVA no inclòs) i descomptes 
següents: 
 
- Preu mà d’obra oficial, horari normal 30,34 € 

 
 

- Preu mà d’obra ajudant, horari normal 24,82 € 
- Preu mà d’obra oficial i ajudant, horari normal 
   

55,16 € 

- Preu mà d’obra oficial, horari nocturn 
   

37,92 € 

- Preu mà d’obra ajudant, horari nocturn 31,03 € 
- Preu mà d’obra oficial i ajudant, horari nocturn 68,96 € 
- Preu mà d’obra oficial, horari festiu 
 

53,09 € 

- Preu mà d’obra ajudant, horari festiu 43,45 € 
- Preu ma d’obra oficial i ajudant, horari festiu 95,39 € 
- Descompte als productes del catàleg TARIFEC 
  

20% 

- Descompte als productes fora del catàleg TARIFEC 
  

8% 

 



 
5. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
un import màxim de 24.200,00 euros, IVA inclòs, a càrrec de les partides del 
pressupost municipal en vigor, a favor de ROJUR MUEBLES, S.L B-60473865. 
 
- 12 93302 21200 CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS  7.500,00 € 
- 33 33300 21200 CONSERVACIO D’EDIFICIS CULTURALS 4.200,00 € 
- 47 32300 2100 CONSERVACIO I REPARACIO D’ESCOLES 7.500,00 € 
- 36 34200 21200 CONSERVACIO D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 5.000,00€  
 
El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura o factures 
corresponents degudament signades per l’adjudicatària i degudament 
conformades per la persona designada responsable del projecte. 
 
6. La data d'execució material dels treballs serà acordada entre la persona 
adjudicatària i la persona designada com a responsable del contracte. En tot cas, 
el termini màxim previst per la realització de les obres de fusteria als equipaments 
municipals de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, serà inferior a un any com 
a màxim, iniciant-se a partir del dia següent a comptar des de la notificació de 
l'acord de l'adjudicació del contracte menor. 
 
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 . 
 
 
6. Proposta d’aprovació relativa als contractes de subministraments 
energètics i d’aigua (exp. 2019/1425/1428). 
 
Per acord de la Junta de Govern Local de 21 de desembre de 2018 aquest 
Ajuntament es va adherir a la segona prorroga del contracte derivat (Exp. 
2015.05 D1) de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a 
les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05 D01), per un termini de dotze 
mesos, des de l'1 de gener de 2019 al 31 de desembre de 2019, adjudicat a 
l’empresa Endesa Energia SAU. 
Igualment, per acord de a Junta de Govern Local de 28 de setembre de 2018 
aquest Ajuntament es va adherir al contracte basat (Exp. 2018.02-D1) en l’Acord 
marc de subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya (Exp. 2018.02), adjudicat a l’empresa Endesa Energia SAU. 
 
En ambdós supòsits es tracta dels subministraments d’energia elèctrica i de gas 
subjectes al mercat lliure i, per tant, regulats per les previsions dels acords marcs 
que els regulen. 
 



 
En quant al subministrament de l’aigua, aquest és prestat per Aigües de 
Barcelona, SA sota l’empara de la concessió administrativa de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona i es factura d’acord a unes tarifes regulades per 
aquest ens supramunicipal. Així mateix, en relació als punts de subministrament 
elèctric subjectes al mercat regulat es subministren per la comercialitzadora 
Endesa Energia XXI, S.L., les tarifes de les quals es troben regulades d’acord 
amb allò establert en el Reial Decret 216/2014 de 28 de març. 
 
Atès l’informe tècnic de data 28 de gener de 2019 emès pel Director de 
Manteniment i Espai Públic en el qual es determina la despesa prevista en 
cadascun dels subministraments anteriors. 
 
S’acorda: 
 
PRIMER. Respecte del subministrament d’energia elèctrica en mercat regulat i 
dintre de l’expedient 2019/1426/1428, autoritzar i disposar en favor d’Endesa 
Energia XXI, S.L. (amb CIF número B82846825) les següents quantitats per 
cadascuna de les partides pressupostàries desglossades: 
 

Tipus de 
Subministrament 

Partida Pressupostària Imports  
ADs 2019 

Edificis Municipals 2019-12-93300-22100 5.340,00 € 
Instal·lacions Esportives 2019-36-34200-22100 1.265,60 € 
Escoles 2019-47-32300-22100 1.046,16 € 
Edificis Culturals 2019-33-33300-22100 1.666,94 € 
Enllumenat Públic 2019-12-16500-22100 149.219,66 € 
Fonts 2019-12-15320-22100 264,80 € 

 
SEGON. Respecte del subministrament d’energia elèctrica en mercat lliure i 
dintre de l’expedient 2018/3/1424, autoritzar i disposar en favor d’Endesa 
Energia, S.A.U. (amb CIF número A81948077) les següents quantitats per 
cadascuna de les partides pressupostàries desglossades: 
 

Tipus de 
Subministrament 

Partida Pressupostària Imports  
ADs 2019 

Edificis Municipals 2019-12-93300-22100 172.660,00 € 
Instal·lacions Esportives 2019-36-34200-22100 125.294,40 € 
Escoles 2019-47-32300-22100 103.569,84 € 
Edificis Culturals 2019-33-33300-22100 81.680,26 € 
Enllumenat Públic 2019-12-16500-22100 302.961,14 € 
Fonts 2019-12-15320-22100 12.975,20 € 

 
TERCER. Respecte del subministrament d’aigua en mercat regulat i dintre de 
l’expedient 2019/1425/1428, autoritzar i disposar en favor d’Aigües de Barcelona, 
S.A. (amb CIF número A66098435) les següents quantitats per cadascuna de les 
partides pressupostàries desglossades: 
 

Tipus de Partida Pressupostària Imports  



 
Subministrament ADs 2019 
Edificis Municipals 2019-12-93300-22101 26.100,00 € 
Instal·lacions Esportives 2019-36-34200-22101 33.300,00 €   
Escoles 2019-47-32300-22101 40.500,00 € 
Edificis Culturals 2019-33-33300-22101 8.100,00 € 
Fonts/Boques de Reg 2019-12-17100-22101 189.000,00 € 

 
QUART. Respecte del subministrament de gas en mercat lliure i dintre de 
l’expedient 2018/2/1424, autoritzar i disposar en favor d’Endesa Energia, S.A.U. 
(amb CIF número A81948077) les següents quantitats per cadascuna de les 
partides pressupostàries desglossades: 
 

Tipus de 
Subministrament 

Partida Pressupostària Imports  
ADs 2019 

Edificis Municipals 2019-12-93300-22102 12.978,00 € 
Instal·lacions Esportives 2019-36-34200-22102 29.784,60 €  
Escoles 2019-47-32300-22102 79.425,00 €  

 
 
 
7. Proposta d’aprovació del pagament de la subvenció concedida per l’AMB 
a l’Associació Empresarial Pedrosa pel “Projecte d’instal·lació de leds a 
diferents empreses d’Esplugues de Llobregat” (exp. 2240/2018/1533). 
 
Atès l’informe emès per la Directora del Servei de Promoció Econòmica i pel 
Tècnic d’Empresa i Ocupació, que es transcriu a continuació:  
 
“Antecedents 
 
L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) va publicar al BOP de data 29/07/2015 
l’anunci de convocatòria d’un programa de subvencions als projectes de millora 
d'infraestructures i de competitivitat de polígons industrials i àrees d'activitat 
econòmica. 
 
L’objecte del programa és impulsar, dins l’àmbit territorial de l’AMB, l’establiment 
d’una línia de subvenció als ajuntaments metropolitans per tal de fomentar la 
realització d’actuacions tant públiques, com de col·laboració i/o cooperació amb 
les empreses i/o agrupacions d’empreses, vinculades i/o ubicades en un polígon 
industrial o àrea d’activitats econòmiques (en endavant PAE), que tinguin un 
impacte dinamitzador a nivell metropolità. Les actuacions han de respondre a 
l’objectiu estratègic de promoure la competitivitat i dinamització d’aquestes àrees 
mitjançant les següents línies estratègiques: resolució de problemàtiques 
específiques, increment de l'activitat industrial o econòmica i foment de la 
competitivitat i l’eficiència en aquestes línies d’activitat. 
 
A les bases reguladores d’aquesta línia de subvenció (BOP 19/06/2015) 
s’estableix que les actuacions poden ser promogudes i/o executades pels propis 
ajuntaments, per les associacions d’empreses i per empreses privades 



 
individuals, en aquest últim cas obligatòriament en projectes promoguts 
conjuntament amb els ajuntaments. 
 
Es contempla a les bases esmentades que l’ajuntament, a banda de promoure i 
sol·licitar subvenció per actuacions executades per la pròpia corporació local, 
haurà de vehicular les sol·licituds en el terme municipal del qual es vulgui dur a 
terme l’actuació subvencionable. Els ajuntaments respectius actuaran com a 
entitats col·laboradores, d’acord amb l’article 12 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions i, al respecte, col·laboraran en la gestió de la 
subvenció de la manera següent: 
 
- Lliurant a l’AMB la documentació necessària relacionada a la base 6ª. 
 
- Distribuint els imports de les subvencions atorgades per l’AMB. 
 
- Qualsevol incidència, tràmit, gestió relacionada amb les presents bases que  
hagin de realitzar, associacions d’empreses, i/o empreses es vehicularan 
mitjançant el seu ajuntament i, per tant, l’AMB es relacionarà directament amb 
aquests ajuntaments. 
 
- Així mateix les entitats col·laboradores hauran de donar compliment a les 
obligacions establertes en l’article 15 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions.  
 
D’acord amb el Decret de Gerència d’aquesta Àrea Metropolitana de Barcelona 
(en endavant, ÀMB) de 25 de maig de 2016 es van atorgar les subvencions 
màximes relatives als projectes de millora d’infraestructures i de competitivitat de 
polígons industrials i àrees d’activitat econòmica a 60 projectes seleccionats en 
aquesta (segona) convocatòria. Entre els beneficiaris, hi figurava l’ Associació 
Empresarial Pedrosa (en endavant, AEP). 
 
Un cop revisada tota la informació aportada per part de l’AEP en referència a les 
actuacions a realitzar a Esplugues de Llobregat, i mitjançant el Decret de 
Gerència de 17 de maig de 2017 número 895/2017, es va aprovar una relació 
d’empreses beneficiaries de les subvencions inicialment atorgades a AEP 
segons Decret de Gerència de 25 de maig de 2016. 
 
En particular, a AEP, se li va atorgar una subvenció màxima de 101.405,31 € 
d’acord amb el Decret de Gerència de 17 de maig de 2017 número 895/2017. 
Cal destacar que en aquest cas particular en que AEP, després de diferents 
requeriments, només va presentar dos pressupostos genèrics orientatius 
d’empreses interessades elaborats per MADINLED, empresa instal·ladora de 
tecnologia LED, anomenats ESPLUGUES I (44.369,69 € IVA exclòs) i 
ESPLUGUES II (100.495,04 € IVA exclòs), no se li va transferir la bestreta 
corresponent del 20% inicial tal i com s’ha fet habitualment en aquest pla de 
subvencions. 
 
Atenent a la documentació presentada, totes les factures presentades, a nom 
d’AEP, són correctes; en particular s’acrediten actuacions per un import de 



 
4.479,26 € (IVA exclòs) a favor en últim terme de l’empresa associada 
TALLERES EGUANTZA, S.C.P.; actuacions per un import de 7.783,94 € (IVA 
exclòs) a favor en últim terme de l’empresa associada de l’HOSPITAL DE SANT 
JOAN DE DÉU i finalment també actuacions per un import de 2.555,55 € (IVA 
exclòs) a favor en últim terme de l’empresa associada SUMINISTROS AN-BO, 
S.L. 
 
En data 14 de novembre de 2018 (registre d’entrada AMB número 9478) l’AEP 
va registrar directament a l’AMB: 
 
- Un certificat de l’empresa TALLERES EGUANTZA, S.C.P., de data 29 d’octubre 
de 2018, conforme ha rebut d’AEP l’import de 3.135,78 € per desenvolupar el 
projecte de millora dels sistemes d’il·luminació i eficiència energètica en les 
seves instal·lacions. 
 
- Un certificat també de l’empresa HOSPITAL DE SANT JOAN DE DÉU de data 
29 d’octubre de 2018, conforme ha rebut d’AEP l’import de 5.448,75 € per 
desenvolupar el projecte de millora dels sistemes d’il·luminació i eficiència 
energètica. 
 
- Un certificat també de l’empresa SUMINISTROS AN-BO, S.L. de data 29 
d’octubre de 2018, conforme ha rebut d’AEP l’import de 1.788,88 € per 
desenvolupar el projecte de millora dels sistemes d’il·luminació i eficiència 
energètica en les seves instal·lacions. 
 
En resum, AEP ha presentat documentació justificativa respecte a actuacions 
realitzades en 3 empreses associades per un import total de 14.818,78 € (IVA 
exclòs) al que li  pertoca una subvenció total de 10.373,13 € dels 101.405,31 € 
que se li va atorgar segons Decret de Gerència 895/2017 de l’AMB. 
 
Atès que l’import restant a pagar en concepte de subvenció és el 80% i segons 
les Bases reguladores de les subvencions als projectes de millora 
d’infraestructures i de competitivitat de polígons industrials i àrees d’activitat 
econòmica (BOP 19/06/2015), s’ha de pagar el 95% un cop conformada la 
documentació per l’Ajuntament i l’AMB; i un 5% un cop verificat per part de l’AMB 
l’efectiu compliment del projecte subvencionat. 
 
Vist que l’AMB ha procedit al pagament total del 80% de la subvenció restant, un 
cop conformada la documentació i verificat el compliment efectiu. 
 
Vist que l’AMB ha conformat la documentació presentada per l’AEP. 
 
Vist que falta la verificació per part de l’AMB per al pagament de la quantitat de 
518,66 €, equivalent al 5% de la quantitat atorgada. 
 
Per tot això, es sol·licita que la Tresoreria d’aquesta corporació efectuï els 
següent pagament d’acord amb l’exposat prèviament: 
 
La quantitat de 9.854,47 € (95% restant).” 



 
Atès que a l’informe emès per l’AMB, a l’apartat Resum econòmic i justificatiu del 
pagament de la subvenció - Expedient AMB Expedient AMB 2349/15, diu: 
“(…) 
 

Obra acreditada segons conjunt de 
factures presentades 

14.818,75 € (IVA exclòs) 

Subvenció associada corresponent al 
70% de l’obra executada 

10.373,13 € 

Resta per abonar 10.373,13 € 
Retenció del 5% segons punt 15 de les 
bases 

518,66 € 

Total a abonar a AEP segons aquest 
primer i únic informe 

9.854,47 € 

 
Per tot això, el tècnic que subscriu aquest informe conclou que:  
 
Pot ordenar-se el pagament a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat en tant que 
entitat col·laboradora i endossatari de la subvenció atorgada a l’Associació 
Empresarial Pedrosa (AEP), de la subvenció relativa a la part de les obres 
executades per un import de NOU MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-QUATRE 
EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS (9.854,47 €) a càrrec de la Disposició 
de despesa 220170010769. (…)” 
  

Atesa la competència de l’article 21.1.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases 
de règim jurídic, que ha estat expressament delegada en la Junta de Govern 
Local, a partir del Decret d’alcaldia núm.1466, de 18 de juny de 2015. 
  
S’acorda: 
 
PRIMER.-  APROVAR el reconeixement d'una obligació no pressupostària i el 
pagament de l'import de 9.854,47€ a favor de l’Associació Empresarial Pedrosa 
(AEP), amb número de CIF G66316688, contra l'aplicació no pressupostària 
20.200 (altres creditors no pressupostaris). Aquesta quantitat es l’import restant 
d’abonar (10.373,13€) menys la retenció del 5% segons punt 15 de les bases a 
resta per abonar correspon al projecte d’eficiència (518,66€), corresponent al 
projecte d’eficiència energètica d’acord amb el Decret de l’AMB de data 25 de 
maig de 2015. 
 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord a l’Associació Empresarial Pedrosa (AEP) i 
a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
 
TERCER.- NOTIFICAR aquest acord als Serveis Econòmics i al Servei 
d’Empresa i Ocupació d’aquesta Corporació.  
  
 
8. Proposta d’aprovació de la despesa corresponent a les certificacions 1 
a 5 corresponents a les obres del projecte d’implantació del carril bici al 
carrer Laureà Miró (exp. 2240/2016/1). 
 



 
En data 21 de novembre de 2016 va ser atorgada a aquest Ajuntament, 
mitjançant decret del Vicepresident de Mobilitat i Transport de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, la subvenció per l’execució del projecte per a la 
implantació del carril bici al carrer Laureà Miró – Carretera Reial, d’Esplugues de 
Llobregat.  
 
L’Ajuntament de Sant Just Desvern finalment no va sol·licitar subvenció per 
aquest projecte en la convocatòria de l’any 2016, i per tant, no es va poder 
impulsar la licitació de les obres per la seva execució per tractar-se d’un projecte 
únic pels dos municipis. Finalment, sí que va sol·licitar la subvenció per la 
implantació del carril bici esmentat en la convocatòria de l’any 2017. 
 
En data 28 d’abril de 2017, per acord de Junta de Govern Local, s’accepta la 
subvenció atorgada per l’Àrea Metropolitana de Barcelona, per a l’execució del 
projecte per a la implantació del carril bici al carrer Laureà Miró – Carretera Reial, 
d’Esplugues de Llobregat, mitjançant el Decret de Vicepresident de Mobilitat i 
Transport de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, de 21 de novembre de 2016, per 
l’import de 53.583,99 €, el 20% del qual es rebrà per aquest Ajuntament una 
vegada s’acrediti la seva acceptació.  
 
En data 24 de novembre de 2017, per acord de Junta de Govern Local, s’aprovà 
conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i 
l’Ajuntament de Sant Just Desvern per al finançament i execució conjunta de les 
obres del projecte de carril bici per la connexió ciclable entre ambdós municipis 
per l’avinguda Laureà Miró – carretera Reial, als termes municipals d’Esplugues 
de Llobregat i Sant Just Desvern. I s’aprovà també el projecte tècnic 
corresponent.  
 
En el conveni aprovat, s’indicava que l’Ajuntament de Sant Just Desvern 
promouria els tràmits per la licitació de les obres previstes al projecte esmentat i 
que el finançament de dites obres es reparteix amb els següents percentatges: 
 
- 41,9219 % finançat per l’Ajuntament de Sant Just Desvern. 
- 58,0781 % finançat per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 
 
L’Ajuntament de Sant Just Desvern inici la licitació del contracte en data 15/01/18 
amb la publicació al perfil del contractant de l’expedient aprovat per Junta de 
Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 20 de desembre de 2017. En 
data 28 de febrer de 2018 es duu a terme la Mesa de Contractació per l’obertura 
de pliques, de la que no s’ha emès informe amb la proposta d’adjudicació perquè 
l’Ajuntament de Sant Just Desvern no disposa del crèdit que li ha d’atorgat l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona a través de subvenció de l’any 2017 que s’ha 
d’acabar de resoldre. 
 
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 11 de maig de 2018 es va 
sol·licitar a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, una pròrroga de 9 mesos 
(improrrogables) del termini d’execució de l’actuació subvencionada del Projecte 
per a la implantació del carril bici al carrer Laureà Miró-Carretera Reial, 
d’Esplugues de Llobregat, que havia de finalitzar el 18 de febrer de 2019, en els 



 
termes previstos a les Bases reguladores de les subvencions als ajuntaments 
per a l’execució de projectes de carrils bici i altres vies ciclables a l’àmbit de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona (programa de carrils bici), aprovades pel Consell 
Metropolità de Barcelona, en la sessió de 26 d’abril de 2016. 
 
Vist el Conveni subscrit el 27 de novembre 2017, entre l’Ajuntament de Sant Just 
Desvern i l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, per al finançament de les obres 
del projecte de carril bici per a la connexió ciclable entre ambdós municipis per 
l’Avinguda Laureà Miró – Carretera Reial, als termes municipals d’Esplugues de 
Llobregat i Sant Just Desvern. 
 
Vistes les certificacions d’obra de la 1 a la 5 corresponents al Projecte del Camí 
per a la connexió ciclable entre Barcelona i Esplugues de Llobregat per 
l'avinguda Diagonal. 
 
Vist l’informe emès pels Serveis tècnics municipals del Servei de Manteniment i 
Espai Públic, el  6 de febrer  de 2019, que estableix el següent: 
 
“En data 27 de novembre de 2017, l’Ajuntament de Sant Just Desvern i 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat van signar un conveni que regulava la 
col·laboració entre amb dues administracions per l’aprovació coordinada del 
projecte tècnic, pel finançament conjunt i per la licitació i execució de l’obra en 
una sola fase, de les obres previstes al projecte tècnic indicat. 
 
El finançament de dites obres es reparteix amb els següents percentatges: 
 
- 41,9219 % finançat per l’Ajuntament de Sant Just Desvern. 
- 58,0781 % finançat per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 
 
Aquestes obres es van adjudicar a l’empresa SERVEIS INTEGRALS DE 
MANTENIMENT RUBATEC, S.A. i es van iniciar en data 23 de juliol de 2018, 
segons consta a l’acta d’inici d’obra i comprovació del replanteig. 
 
La direcció facultativa de les obres correspon a PROJECTS & FACILITIES 
MANAGEMENT, contractats directament per l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
 
Per part del Contractista s’han presentat a l’Ajuntament de Sant Just Desvern les 
diferents certificacions d’obra que han estat informades per la Direcció 
Facultativa, adjunts en l’annex 1 del present informe, amb el següent resum: 
 

 Total certificació emesa, 
IVA inclòs 

Part proporcional de la 
certificació, corresponent 
a Esplugues (IVA inclòs) 

Certificació 1, agost 2018 129.570,21 € 128.585,09 € 
Certificació 2, setembre 
2018 135.077,21 €  56.189,16 € 
Certificació 3, octubre 
2018 218.299,55 € 101.025,92 € 
Certificació 4, novembre 
2018 31.607,40 €  25.618,76 € 



 
Certificació 5, desembre 
2018 50.900,99 €  14.178,72 € 
 TOTAL 325.597,65 € 

 
Vist l’informe emès per l'assessora jurídica de l’Àmbit de Territori i Sostenibilitat, 
el 11 de gener de 2018, que estableix el següent: 
 
“L’Ajuntament de Sant Just Desvern ha tramès a aquest Ajuntament, a través de 
la plataforma EACAT, certificacions d’obra de la 1 a la 5 relatives al projecte 
d’implantació del carril bici al c/ Laureà Miró entre la rotonda d’Esplugues i la  
rambla de Sant Just als municipis d’Esplugues de Llobregat i Sant Just Desvern, 
en dates 30/11/2018 (certificacions 1 i 2) i 4/02/2019 (certificacions 3, 4 i 5), amb 
la indicació que, en virtut del Conveni de col·laboració subscrit el 27 de novembre 
de 2017, entre ambdues Administracions, l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat 
ha de contribuir en el pagament del 58,0781% de tals certificacions. 
 
Al respecte, cal posar en relleu el següent: 
 
En data 24 de novembre de 2017, la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament 
va acordar: 
 
“(…) PRIMER.- APROVAR el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat i l’Ajuntament de Sant Just Desvern, per al finançament 
i execució conjunta de les obres del projecte de carril bici per la connexió ciclable 
entre ambdós municipis per l’avinguda Laureà Miró - carretera Reial, als termes 
municipals d’Esplugues de Llobregat i Sant Just Desvern, el text íntegre del qual 
s'adjunta a aquest acord com a annex I. (…)” 
 
Aquest conveni es va subscriure el 27 de novembre 2017 i la participació de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat està establerta en un 58,0781%  del cost 
de l’obra. 
 
Els Serveis Tècnics del Servei de Manteniment i Espai Públic d’aquest 
Ajuntament, han emès informe, al que fan constar: 
 
“En data 27 de novembre de 2017, l’Ajuntament de Sant Just Desvern i 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat van signar un conveni que regulava la 
col·laboració entre amb dues administracions per l’aprovació coordinada del 
projecte tècnic, pel finançament conjunt i per la licitació i execució de l’obra en 
una sola fase, de les obres previstes al projecte tècnic indicat. 
 
El finançament de dites obres es reparteix amb els següents percentatges: 
 
- 41,9219 % finançat per l’Ajuntament de Sant Just Desvern. 
- 58,0781 % finançat per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 
 
Aquestes obres es van adjudicar a l’empresa SERVEIS INTEGRALS DE 
MANTENIMENT RUBATEC, S.A. i es van iniciar en data 23 de juliol de 2018, 
segons consta a l’acta d’inici d’obra i comprovació del replanteig. 
 



 
La direcció facultativa de les obres correspon a PROJECTS & FACILITIES 
MANAGEMENT, contractats directament per l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
 
Per part del Contractista s’han presentat a l’Ajuntament de Sant Just Desvern les 
diferents certificacions d’obra que han estat informades per la Direcció 
Facultativa, adjunts en l’annex 1 del present informe, amb el següent resum: 
 

 Total certificació emesa, 
IVA inclòs 

Part proporcional de la 
certificació, corresponent 
a Esplugues (IVA inclòs) 

Certificació 1, agost 2018 129.570,21 € 128.585,09 € 
Certificació 2, setembre 
2018 135.077,21 €  56.189,16 € 
Certificació 3, octubre 
2018 218.299,55 € 101.025,92 € 
Certificació 4, novembre 
2018 31.607,40 €  25.618,76 € 
Certificació 5, desembre 
2018 50.900,99 €  14.178,72 € 
 TOTAL 325.597,65 € 

 
Conclusions 
 
Per tot l’exposat, una vegada vist el Conveni de col·laboració subscrit el 27 de 
novembre de 2017, entre l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i l’Ajuntament 
de Sant Just Desvern, per al finançament i execució conjunta de les obres del 
projecte de carril bici per la connexió ciclable entre ambdós municipis per 
l’avinguda Laureà Miró - carretera Reial, als termes municipals d’Esplugues de 
Llobregat i Sant Just Desvern, i que la participació de l’Ajuntament d’Esplugues 
de Llobregat en el finançament de l’obra de referència està establerta en un 
58,0781%, i una vegada vistes les certificacions d’obra trameses via EACAT, 
prèviament aprovades per l’òrgan competent de l’Ajuntament de Sant Just 
Desvern, i informades pels Serveis  tècnics municipals, en febrer de 2019, 
només resta concloure que correspon elevar a la Junta de Govern Local la 
proposta de pagament de l’import de les certificacions en el percentatge de 
participació que correspon a aquesta Corporació.” 
 
L’òrgan competent per a l’autorització i disposició de despeses i el 
reconeixement i liquidació d’obligacions, dins dels límits de la competència de 
l’Alcaldia, i d’acord amb el pressupost vigent, és la Junta de Govern Local, per 
delegació expressa mitjançant el Decret d’Alcaldia núm.1466, de 18 de juny de 
2015. 
S’acorda: 
 
PRIMER.- APROVAR l’autorització, disposició de la despesa i el reconeixement 
de les següents obligacions, per import total de 325.597,65.- Euros (IVA INCLÒS) 
i corresponents a les certificacions 1 a 5 d’acord amb el següent detall a favor de 
l’Ajuntament de Sant Just Desvern i amb càrrec a la partida d'inversions 12 15320 
76400 2016/2/INVER 20, del capítol 7 del pressupost municipal, que es 
correspon amb l’import de les certificacions d’obra 1 a la 5, del finançament i 
execució conjunta de les obres del Projecte de carril bici per la connexió ciclable 



 
entre ambdós municipis per l’avinguda Laureà Miró - carretera Reial, als termes 
municipals d’Esplugues de Llobregat i Sant Just Desvern, d’acord amb la 
participació en el finançament de les obres que li correspon a l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat, en virtut del Conveni subscrit amb l’Ajuntament de 
Sant Just Desvern el 27 de novembre de 2017. 
 

 Total certificació emesa, 
IVA inclòs 

Part proporcional de la 
certificació, corresponent 
a Esplugues (IVA inclòs) 

Certificació 1, agost 2018 129.570,21 € 128.585,09 € 
Certificació 2, setembre 
2018 135.077,21 €  56.189,16 € 
Certificació 3, octubre 
2018 218.299,55 € 101.025,92 € 
Certificació 4, novembre 
2018 31.607,40 €  25.618,76 € 
Certificació 5, desembre 
2018 50.900,99 €  14.178,72 € 
 TOTAL 325.597,65 € 

 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord a l’Ajuntament de Sant Just Desvern. 
 
TERCER.- COMUNICAR aquest acord al Departament d’Intervenció i de 
Comptabilitat. 
 
 
9. Proposta d’aprovació relativa al procediment d’ocupació temporal dels 
terrenys propietat de PATRIMONIAL HEFER, SL, necessaris per a 
l’execució de les obres del Projecte Executiu Col·lector Torrent de Can 
Clota (exp. 2018-2305-3). 
 
Vist l'informe jurídic emès per l'assessora jurídica de l'Àmbit de Territori i 
Sostenibilitat, que estableix el següent: 
 
"Antecedents 
 
L'11 d'octubre de 2018, la Junta de Govern Local de l'Ajuntament d'Esplugues 
de Llobregat va acordar declarar la utilitat pública i la necessitat d’ocupació 
temporal (18setmanes) dels terrenys i dels edificis que hi estiguin compresos 
dins de l’àmbit del Projecte Executiu Col·lector Torrent de Can Clota, a Esplugues 
de Llobregat, aprovat definitivament en virtut de l’acord de la Junta de Govern 
Local de l’Ajuntament, de 22 de desembre de 2017, d’aprovació inicial, en els 
termes de l’article 40.1 del Reglament d'obres activitats i serveis dels ens locals, 
que apareixen identificats en el document Annex I; incoar procediment 
d’ocupació directa, per urgència, per a l’execució de l’obra del Projecte Executiu 
Col·lector Torrent de Can Clota, a Esplugues de Llobregat, sobre l’àmbit d’obra 
de la finca registral núm. 2, propietat de PATRIMONIAL HEFER, SL, a l’empara 
de l’article 52 de la Llei de 16 de desembre de 1954 d’expropiació forçosa; 
aprovar inicialment l’enumeració de béns i drets afectats per l’ocupació directa, 
que apareixen identificats en el document Annex I, que s’adjuntava a aquella 



 
resolució, i sotmetre aquest expedient a un termini de 15 dies d’informació 
pública.  
 
El 29 d'octubre de 2018, es va publicar l'edicte corresponent a l'acord esmentat 
al BOE. En aquest anunci es transcrivia tot l'acord, més el llistat de persones 
interessades. 
 
El 30 d'octubre de 2018, es va publicar l'anunci a la web municipal i al tauler 
virtual, segons consta acreditat a l'expedient. 
 
El 2 de novembre de 2018, es va publicar l'anunci corresponent al Butlletí Oficial 
de la Província i al diari el Periódico, segons cons a l'expedient. 
 
Aquest acord ha estat notificat a totes les persones interessades. En el cas de 
persones ocupants dels espais de l'àmbit d'obra absents, ha estat efectuada la 
notificació a través de la publicació al BOE. 
 
Al·legacions 
 
Consta a l'expedient un certificat expedit pel Secretari municipal mitjançant el 
qual acredita que, durant el període d'informació al públic i fetes les notificacions 
oportunes, només s'ha presentat un escrit d'al·legacions per part de 
PATRIMONIAL HEFER, SL. 
 
D'aquesta manera, el 27 de novembre de 2018, segons segell de Correos, i 5 de 
desembre de 2018, (Registre general d'entrada núm. 24553), PATRIMONIAL 
HEFER, SL, en qualitat de propietària del sòl, presenta un escrit mitjançant el 
qual manifesta, succintament, que NO té cap objecció amb la declaració d'utilitat 
pública del Projecte executiu del col·lector de referència, però sí a l'afirmació que 
apareix a l'informe jurídic que fonamenta la resolució quan diu que es tracta d'una 
obra d'urbanització anticipada, per considerar-la errònia i inexacta, en tant en 
quant consideren que es tracta d'una obra ordinària. 
 
Resposta 
 
En primer lloc, és important destacar el fet que l'empresa propietària registral 
dels terrenys objecte d'aquest expedient no presenta cap objecció a la declaració 
d'utilitat pública i la necessitat d’ocupació temporal dels terrenys i dels edificis 
que hi estiguin compresos dins de l’àmbit del Projecte Executiu Col·lector Torrent 
de Can Clota, a Esplugues de Llobregat, aprovat definitivament en virtut de 
l’acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament, de 22 de desembre de 2017, 
ni a l'execució mateixa de les obres. En aquest sentit, no només no desacredita 
ni els fets ni els fonaments de dret fets constar en l'acord d'11 d'octubre de 2018, 
sinó que manifesta expressament que no hi veu cap objecció. 
 
Pel que fa a l'afirmació continguda en l'informe jurídic, sobre la declaració de 
l'obra com a obra d'urbanització anticipada, indicar que no correspon en el si 
d'aquest expedient dirimir aquesta qüestió, atès que no és, ni ha estat mai, 
l'objecte d'aquest procediment. Per tant, es proposa estimar parcialment 



 
l'al·legació presentada per Patrimonial Hefer, SL, en el sentit que no és objecte 
d'aquest procediment determinar si l'obra de referència és, o no, una obra 
d'urbanització anticipada. 
 
Fonaments de dret  
 
D’acord amb l’article 40.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova 
el Reglament d'obres activitats i serveis dels ens locals, l’aprovació dels projectes 
d’obres locals comportarà la declaració d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació 
dels terrenys i dels edificis que estiguin compresos en aquests, a l’efecte de 
l’expropiació forçosa, d’acord amb l’article 219.3 de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya. 
 
Vista la Llei de 16 de desembre de 1954, d’expropiació forçosa; 
 
La Llei d'Expropiació Forçosa regula, al costat del procediment expropiatori 
ordinari, un procediment d'urgència. En aquest cas, l'Administració procedeix a 
ocupar els béns sense necessitat d'abonar la prèvia indemnització. 
 
En aplicació i compliment de l’article 52 de la Llei de 16 de desembre de 1954, 
sobre expropiació forçosa, excepcionalment i mitjançant acord del Consell de 
Ministres, es podrà declarar urgent l’ocupació dels béns afectats per l’expropiació 
a què doni lloc la realització d’una obra o finalitat determinada.  
 
Serà necessari que l’expedient i la petició per a la declaració d’urgent ocupació 
es presentin davant del Departament de la Presidència, perquè sigui el Consell 
de Govern de la de la Generalitat de Catalunya qui declari la urgent ocupació 
dels béns afectats per l'expropiació. Amb aquest acord, degudament motivat, es 
donarà per complimentat el tràmit de declaració de necessitat de l'ocupació dels 
béns que hagin de ser expropiats. 
 
Una vegada informades pels Serveis Tècnics les al·legacions presentades, es 
remetrà l'expedient de referència al Consell de Govern de la Comunitat 
Autònoma perquè declari urgent l'ocupació dels béns afectats per l'expropiació. 
 
Rebuda la declaració d'urgència de la Comunitat Autònoma, es notificarà als 
interessats el dia i l'hora en què ha d'aixecar-se l'acta prèvia a l'ocupació.  
 
Aquesta declaració es podrà fer en qualsevol moment i implicarà les 
conseqüències següents:  
 
1. S’entendrà complimentat el tràmit de declaració de necessitat de l’ocupació 
dels béns que hagin de ser expropiats, segons el projecte i replanteig aprovats i 
donarà dret a al seva ocupació immediata.  
 
2. Es notificarà als interessats afectats, el dia i l’hora en la qual s’ha d’aixecar 
l’acta prèvia a l’ocupació. Aquesta notificació es durà a terme amb una antelació 
mínima de vuit dies.  
 



 
Amb la mateixa anticipació, es publicaran edictes als taulers oficials; al BOE; al 
Butlletí oficial de la província de Barcelona; en un diari de la localitat i en dos 
diaris de la capital de la província.  
 
3. El dia i hora anunciats es constituiran a la finca de què es tracti d’ocupar, el 
representant de l’Administració, i reunits amb els propietaris i altres interessats 
que concorrin, aixecaran una acta, en la qual descriuran el bé o dret expropiable 
i es faran constar totes les manifestacions i dades que aportin i siguin útils per a 
determinar els drets afectats, els seus titulars; el valor d’aquells i els perjudicis 
determinants de la ràpida ocupació. Si es tracta de terrenys cultivats, es farà 
constar l’estat i extensió de les collites; els noms dels cultivadors i el preu de 
l’arrendament o pactes que poguessin existir. Els interessats poden comparèixer 
acompanyats dels seus perits i un Notari.  
 
4. A la vista de l’acta prèvia a l’ocupació i dels documents que obren o s’aportin 
a l’expedient, i dins del termini que es fixi a l’efecte, l’Administració formularà els 
fulls de dipòsit previ a l’ocupació. Aquest apartat determina com es valoren els 
béns afectats. 
 
5. L’Administració fixarà igualment les xifres d’indemnització per l’import dels 
perjudicis derivats de la rapidesa de l’ocupació, tals com collites pendents i altres 
igualment justificades, contra la determinació de la qual no hi cabrà cap recurs, 
si bé, en cas de disconformitat de l’expropiat, podrà acudir al Jurat d’expropiació.  
 
6. Efectuat el depòsit i abonada o consignada, la prèvia indemnització por 
perjudicis, l’Administració podrà procedir a la immediata ocupació del bé en un 
termini màxim de quinze dies, sense que sigui admissible al posseïdor presentar 
interdictes de retenir i recobrar.  
 
7. Efectuada l’ocupació de les finques, es tramitarà l’expedient d’expropiació en 
les seves fases de justipreu i pagament segons la regulació general establerta.  
 
8. En tot cas, sobre el justipreu acordat definitivament per als béns objecte 
d’aquest article, es girarà la indemnització establerta a l’article cinquanta-sis 
d’aquesta Llei, amb l’especialitat que serà data inicial per al còmput corresponent 
la següent a aquella en la qual s’hagi produït l’ocupació.  
 
En la relació ha de constar l'estat material de cadascun dels béns o drets, els 
noms dels propietaris o dels seus representants, amb indicació de la seva 
residència i domicili, i els de tots els que siguin titulars d'algun dret o interès 
indemnitzable, afectats a l'expropiació.  
  
D’acord amb l’article 21.1.d) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 
bases de règim local, és competència de l’alcaldessa dirigir, inspeccionar i 
impulsar els serveis i obres municipals. 
 
L’autorització i disposició de despeses i el reconeixement i liquidació 
d’obligacions dins dels límits de la competència de l’alcaldia, i d’acord amb el 
pressupost vigent, és competència de l’alcaldessa. També ho és l’adquisició de 



 
béns i drets quan, de conformitat amb la legislació en matèria de règim local i de 
patrimoni de les  administracions públiques, sigui de competència de 
l’Alcaldessa. No obstant això, aquestes competències han estat expressament 
delegades en la Junta de Govern Local, en virtut del Decret 1466/2015, de 18 de 
juny. 
 
Conclusions 
 
De totes les actuacions dutes a terme fins a la data, cal deduir el següent: 
 
En primer lloc, que el propietari de la finca; PATRIMONIAL HEFER, SA, ha 
autoritzat l’accés a la finca per a l’execució de les obres, i que, per tant, aquest 
expedient va dirigit, exclusivament, als béns que s'ocupen sense títol, de l’espai 
afectat per l'execució de les obres. 
 
Afegir que PATRIMONIAL HEFER, SL, ha manifestat expressament, via escrit 
d'al·legacions, que no s'oposa a l'execució de l'obra. Pel que fa a l'al·legació 
relativa a l'afirmació continguda en l'informe jurídic, sobre la declaració de l'obra 
com a obra d'urbanització anticipada, indicar que no correspon en el si d'aquest 
expedient dirimir aquesta qüestió, atès que no és, ni ha estat mai, l'objecte 
d'aquest procediment i, per tant, es proposa estimar parcialment l'al·legació 
presentada per Patrimonial Hefer, SL, en el sentit que no és objecte d'aquest 
procediment determinar si l'obra de referència és, o no, una obra d'urbanització 
anticipada. 
 
En segon lloc, destacar que, una vegada sotmès l'expedient a informació pública, 
i efectuades les notificacions i la publicació al BOE, no s'ha presentat cap escrit 
més d'al·legacions per demanar la rectificació d'errors patits en l'enumeració de 
béns i drets afectats, o per a oposar-se motivadament a l'ocupació d'aquells. 
 
Per tot l’exposat, només resta concloure que correspon sol·licitar la declaració 
d’urgent ocupació al Consell de Govern de la Generalitat de Catalunya, en els 
termes de l’article 52 de la Llei de 16 de desembre de 1954, d’expropiació 
forçosa, prèvia identificació dels béns i drets afectats per l’actuació de l’obra 
prevista al Projecte Executiu Col·lector Torrent de Can Clota, i seguir amb el 
procediment." 
  
S’acorda: 
 
PRIMER.- ESTIMAR parcialment les al·legacions presentades el 27 de 
novembre de 2018, per correu administratiu, i 5 de desembre de 2018, (Registre 
general d'entrada núm. 24553), per PATRIMONIAL HEFER, SL, en els termes 
exposats a la part dispositiva d'aquest acord. 
 
SEGON.- APROVAR DEFINITIVAMENT l'enumeració de béns i drets afectats 
identificats a l'expedient, i tenir per iniciat l'expedient expropiatori. 
 



 
TERCER.- TRAMETRE l'expedient de referència al Departament de la 
Presidència de la Generalitat de Catalunya, perquè tramiti l’expedient i en doni 
trasllat al Consell de Govern perquè declari urgent l'ocupació dels béns afectats. 
 
QUART.- NOTIFICAR aquesta resolució a PATRIMONIAL HEFER, SL. 
 
 
10. Proposta de sol·licitud a l’AMB per la modificació de les quantitats de 
subvenció concedides en relació als carrils bici del carrer Laureà Miró i  
l’avinguda Països Catalans. 
 
Mitjançant decret del Vicepresident de Mobilitat i Transport de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona 18 de novembre de 2016 (eDoc. 664/16), van ser 
atorgades a aquest Ajuntament les subvencions per a l’execució dels carrils bici 
i altres vies ciclables, pels projectes: 
 
- Implantació d’un carril bici al carrer Laureà Miró, entre la rotonda d’Esplugues i 
la  rambla de Sant Just als municipis d’Esplugues de Llobregat i Sant Just 
Desvern, per un import de 53.583,99 euros. 
 
- Implantació d’un carril bici a l’Av. dels Països Catalans d’Esplugues de Llobregat, 
per  un import de 146.416,01 euros.  
 
Mitjançant decret de Vicepresidència de Mobilitat i Transport de l’Àrea 
Metropolitana número 579/2018, es resol: 
 
“APROVAR la nova distribució de les subvencions per a l’execució dels carrils 
bici i altres vies ciclables atorgades per Decret d’aquesta Vicepresidència en data 
18 de novembre de 2016 (eDoc. 664/16), a l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat, d’acord amb les Bases i la Convocatòria esmentades, pels projectes i 
els imports següents: 
 
- La disminució de VINT MIL NOU-CENTS EUROS (20.900.00€), de l’import 
aprovat de 53.583,99€, pel projecte “Implantació d’un carril bici al carrer Laureà 
Miró”, que per tant, ara ascendeix a TRENTA-DOS MIL SIS-CENTS VUITANTA-
TRES EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS (32.683,99€). 
 
- L’ampliació en VINT MIL NOU-CENTS EUROS (20.900,00€), de l’import 
aprovat de 146.416,01€ del projecte “Implantació d’un carril bici a l’Avda. dels 
Països Catalans” que per tant, ara ascendeix a la quantitat de CENT SEIXANTA-
SET MIL TRES-CENTS SETZE EUROS AMB UN CÈNTIM (167.316,01€). 
 
APROVAR les despeses següents: 
 
- VINT-I UN MIL NOU-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS 
(21.967,19€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària de T 6010 11200 76203 del 
pressupost 2018 de l’AMB, que és la diferència entre el 20% (10.716,80€) abonat 
i el nou import de la subvenció, pel projecte de “Implantació d’un carril bici al 
Carrer Laureà Miró”. 



 
 
- CENT TRENTA-VUIT MIL TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-UN 
CÈNTIMS (138.032,81€) amb càrrec a l’aplicació pressupostària de T6010 
44200 76203 del pressupost 2018 de l’AMB, que és la diferència entre el nou 
import abans aprovat i el 20% (29.283,20€) ja abonat, pel projecte “Implantació 
d’un carril bici a l’Avda. dels Països Catalans” (...) 
 
Atès a que el cost de les obres d’execució del carril bici a l’Avinguda dels Països 
Catalans, ha estat menor al que estava projectat, en total 259.337,20 €, IVA 
INCLOS i a que l’Àrea Metropolitana de Barcelona només pot finançar fins el 50 % 
del cost real de les obres, la subvenció que li correspon a l’ajuntament 
d’Esplugues per aquest concepte és de 129.668,60 € IVA INCLOS. 
 
Per tant, existeix un sobrant de la subvenció atorgada per l’execució de les obres 
del carril bici a l’Av. dels Països Catalans de 37.647,41€. 
 
L’òrgan competent per a l’autorització i disposició de despeses i el 
reconeixement i liquidació d’obligacions, dins dels límits de la competència de 
l’Alcaldia, i d’acord amb el pressupost vigent, és la Junta de Govern Local, per 
delegació expressa mitjançant el Decret d’Alcaldia núm.1466, de 18 de juny de 
2015. 
 
S’acorda: 
 
Primer.- Sol·licitar de l’Àrea Metropolitana de Barcelona el traspàs dels 
37.647,41€, sobrants de la subvenció atorgada per a Implantació d’un carril bici 
a l’Av. dels Països Catalans d’Esplugues de Llobregat, a la subvenció atorgada 
per  a la implantació d’un carril bici al carrer Laureà Miró, entre la rotonda 
d’Esplugues i la  rambla de Sant Just als municipis d’Esplugues de Llobregat i 
Sant Just Desvern, que actualment ascendeix a 32.683,99€ i que amb aquest 
increment ascendiria a 70.331,40 Euros.   
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord al Servei d’Intervenció i al Servei de Manteniment 
d’aquest Ajuntament. 
 
 

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. 5 de documents O en fase prèvia per un import total de 65.274,73€ 
 
Document ADO en fase prèvia número 920190000378 per un import total de 
139,33€ 



 
 
Tots el documents comptables “O” i “ADO” 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. 5 de documents O en fase prèvia per un import total de 
65.274,73€ 
 
2. Document ADO en fase prèvia número 920190000378 per un import total de 
139,33€ 
  
 
 
12. Proposta de personació en el recurs contenciós-administratiu núm. 
362/2018-C contra reclamació per responsabilitat patrimonial (exp. 
2017/16/1362). 
 
Mitjançant escrit de data 4 d’octubre de 2018, el Jutjat Contenciós Administratiu 
número 7 de Barcelona ha emplaçat a aquest Ajuntament per a que es personi 
davant el mateix jutjat en el recurs contenciós administratiu núm. PA 362/2018-
C, interposat per la senyora ..., contra reclamació per responsabilitat patrimonial.  
 
De conformitat amb allò previst a l’art. 49 i següents de la llei 29/1998, de 13 de 
juliol. 
  
S’acorda: 
 
1r.- Personar-se en l'esmentat recurs contenciós-administratiu núm. PA 
362/2018-C, que  es tramita en el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de 
Barcelona. 
  
2n.- Que la representació i defensa d'aquesta Corporació sigui assumida, 
indistintament, pels lletrats d'aquesta, J.A.F. i P.C.P. 
  
 
13. Proposta de contractació del servei de visites guiades i de l’activitat 
especial a la Bateria antiaèria de Sant Pere Màrtir (exp. 2019/1411/1051). 
 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació del servei de visites guiades i 
activitat especial teatralitzada a la Bateria antiaèria de Sant Pere Màrtir. 
 
- Tipus de contracte: servei 
- Objecte: visites guiades i activitat especial teatralitzada a la Bateria antiaèria de 
Sant Pere Màrtir. 
- Procediment de contractació: Contracte menor. Tramitació: Ordinària 
- Codi CPV: 92500000-6  
- Valor estimat del contracte: 2.810 € més 590,10 € corresponents al 21% IVA 



 
- Preu: 3.400, 10 € 
- Durada: De 15 de febrer a 31 de desembre (excepte agost)  
 
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 ANTEQUEM SL amb NIF 
B64209208, per import de 3.400,10 € 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 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 
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 
del servei de visites guiades i activitat especial teatralitzada a la Bateria antiaèria 
de Sant Pere Màrtir. 
 
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 2.810 €, més 590,10 €  
corresponents a 21% d’IVA. 
 
4. Adjudicar el contracte a ANTEQUEM SL amb NIF B64209208 per import de 
2.810 € més 590,10 € corresponents a 21% d’IVA. 
 
5. Especificacions tècniques. 
 
- Les visites guiades es plantegen com un itinerari que té el seu punt de partida 
a la plaça Mireia fins arribar a les dues plataformes de la Bateria antiaèria. Amb 
una duració aproximada de 2h es fa un recorregut històric de la muntanya 
establint punts d’aturada i observació. La seva periodicitat habitual és mensual 
(amb excepció d’agost),durant els primers diumenges de mes, prèvia inscripció 
a la Recepció del museu Can Tinturé d’acord al termini estipulat. L’horari d’inici 
és a les 11h. 



 
 
- L’activitat teatralitzada, es realitzarà durant un cap de setmana de la tardor (en 
substitució de la visita habitual) seguint els paràmetres del guió previst. Es 
preveu la representació i intervenció mínima de 2 personatges. Seguint el guió 
establert , es vol reproduir una jornada dalt del cim en el context del últims dies 
de la guerra civil espanyola a Esplugues de Llobregat. S'explicaran les funcions 
del punt d'observació que va ser Sant Pere Màrtir, els espais que el conformaven 
i vivències viscudes personalment pels militars destinats al lloc. La duració 
aproximada serà de 2h. 
 
6. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present 
contracte del pressupost municipal en vigor, a favor d’ANTEQUEM S.L. amb NIF 
B64209208: 
 
- Un import màxim d’ 980,10 €, IVA inclòs, a càrrec de  l’aplicació pressupostària 
33-33410-22609 (Itineraris St. Pere Màrtir). 
 
- Un import màxim d’ 2.420 €, IVA inclòs, a càrrec de  l’aplicació pressupostària 
33-33411-22609 (Despeses per a activitats museus).  
 
7. El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’Ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura o factures 
corresponents degudament signades per l’adjudicatària i degudament 
conformades per la persona designada responsable del projecte. 
 
8. El contracte estarà vigent del 15 de febrer al 31 de desembre de 2019 (excepte 
agost). 
 
9. La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, serà la Directora del servei de Patrimoni cultural. 
 
10. Notificar la present resolució a la persona adjudicatària. 
 
11. Ordenar la publicació del contracte menor en la forma prevista a l'article 63.4 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic de les dades 
següents: 

PERSONA 
ADJUDICATÀRIA 

CLASSIF. 
CONTRACTE 

DATA 
ADJU
DICA
CIÓ 

DATA 
EXECUCI
Ó/FIN. 

IMPORT 
NET 

IMPORT 
IVA 

IMPORT 
ADJUDICA
CIÓ  

OBJECTE 

Antequem SL Menor de servei   2.810 € 590,10€ 3.400,10  visites 
guiades i 
activitat 
especial 
teatralitza
da a la 
Bateria 
antiaèria 
de Sant 
Pere 
Màrtir 
 

  
 



 
 
14. Proposta d’adhesió com a entitat executora a la sol·licitud del recurs 
centre local de serveis a empreses del catàleg de la xarxa de governs locals 
(exp. 2019/2639/805). 
 
L’àmbit local continua sent per molt motius, l’àmbit de referència idoni per la 
prestació de determinats serveis a persones emprenedores i empreses, així com 
per l’impuls de projectes tractors que desenvolupin el territori i millorin la qualitat 
de vida dels seus habitants. 
 
Tenint en compte la problemàtica no resolta en relació amb el finançament del 
món local i, per tant, davant l’escassetat de recursos és encara més necessari 
implementar fórmules que permetin el seu màxim aprofitament. En aquest sentit, 
es considera la cooperació supramunicipal una de les eines que ho ha de 
permetre. 
 
L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat 
van sol·licitar conjuntament aquest recurs econòmic per primer vegada en la 
convocatòria de l’any 2014 del catàleg de la Diputació de Barcelona. La 
col·laboració entre ambdós municipis ha estat positiva en l’àmbit de la formació; 
i l’atenció a persones emprenedores i empreses.  
 
Vist que l’ajuntament de Cornellà de Llobregat ens proposa continuar 
col·laborant.  
 
Atès l’informe emès pel Servei de Promoció Econòmica, on es desprèn, entre 
d’altres,  que és d’interès comptar amb aquests recursos per a la prestació del 
servei.  
  
S’acorda: 
 
Primer.- Aprovar l’adhesió a la sol·licitud de subvenció de l’ajuntament de 
Cornellà de Llobregat d’una única demanda d’ajut de l’actuació “SUPORT A LA 
CREACIÓ, CONSOLIDACIÓ I CREIXEMENT DE MICROEMPRESES”, dins del 
recurs suport als CLSE del programa de Polítiques del teixit productiu del Catàleg 
de serveis i activitats 2019 de la Diputació de Barcelona.  
 
Segon.- Facultar a la Senyora Alcaldessa, Pilar Díaz Romero, per a la 
formalització de la documentació que es derivi de l’adhesió expressada al punt 
anterior. 
 
Tercer.- Notificar a les entitats de referència el present acord. 
 
 
15. Proposta d’aprovació d'un conveni de cooperació educativa de 
pràctiques acadèmiques externes amb la Facultat de Ciències Polítiques i 
Sociologia (exp. 2019/8/1374). 
 



 
Atès el Conveni per a la realització de pràctiques acadèmiques externes amb la 
facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia, en nom i representació de l’UAB,  
d’un alumne per col·laborar en les tasques  relacionades en el Pla de Formació 
del Personal de l’Ajuntament: elaboració protocol d’agrupació de llocs de treball 
de les diverses unitats organitzatives, identificar les competències dels diferents 
col·lectius i detectar el tipus de formació, etc.  
 
Atès el contingut del Conveni en que es fan constar les condicions en que les 
pràctiques han de desenvolupar-se, així com que la seva prestació no té cap 
compensació econòmica ni comporta cap despesa per a la corporació, ni 
d’establir un contracte laboral amb l’estudiant. 
  
S’acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar el Conveni per a la realització de pràctiques acadèmiques 
externes amb la facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia, de l’UAB, d’una 
alumna desenvolupant les funcions de col·laboració en les tasques  
relacionades en el Pla de Formació del Personal de l’Ajuntament: elaboració 
protocol d’agrupació de llocs de treball de les diverses unitats organitzatives, 
identificar les competències dels diferents col·lectius i detectar el tipus de 
formació, etc.  
 
El nombre de pràctiques que realitzarà el alumne serà de 150-200 hores totals, 
distribuïdes segons necessitats del servei, a partir de l’11 de febrer i com a màxim 
fins el 17 de maig de  2019. 
 
SEGON.- Nomenar tutora de l’alumne esmenada a la coordinadora tècnica de 
Recursos Humans. 
 
TERCER.- Facultar a l’alcaldessa per a la signatura del Conveni amb el contingut 
que consta en l’expedient. 
  
 
16. Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de 
Cornellà per a l’execució conjunta de l’actuació de suport a la creació, 
consolidació i creixement de microempreses per a l’any 2018. 
 
L’àmbit local continua sent per molt motius, l’àmbit de referència idoni per la 
prestació de determinats serveis a persones emprenedores i empreses, així com 
per l’impuls de projectes tractors que desenvolupin el territori i millorin la qualitat de 
vida dels seus habitants. 
 
Tenint en compte la problemàtica no resolta en relació amb el finançament del món 
local i, per tant, davant l’escassetat de recursos és encara més necessari 
implementar fórmules que permetin el seu màxim aprofitament. En aquest sentit, 
es considera la cooperació supramunicipal una de les eines que ho ha de permetre. 
 
Els ajuntaments de Cornellà de Llobregat i d’Esplugues de Llobregat disposen 
d’un Centre Local de Serveis a les Empreses (CLSE)  comú que presta serveis 



 
a les persones emprenedores i empreses dels seus respectius municipis. En el 
cas de l’Ajuntament de Cornellà, aquests serveis es troben delegats a 
l’EMPRESA MUNICIPAL DE PROMOCIO SOCIAL, URBANA I ECONOMICA DE 
CORNELLA, S.A. (PROCORNELLÀ).  
 
Ambdós ajuntaments van acordar la presentació davant la Diputació de 
Barcelona d’una única sol·licitud d’ajut i d’una “Carta d’adhesió a l’execució 
conjunta” de l’actuació “SUPORT A LA CREACIÓ, CONSOLIDACIÓ I 
CREIXEMENT DE MICROEMPRESES”, dins del recurs suport als CLSE del 
programa de Polítiques del teixit productiu del Catàleg de serveis i activitats 2018.  
 
Aquesta sol·licitud va ser presentada per l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat 
en nom propi i de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. La Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha acordà en data 26 /04/2018 la concessió, entre 
d’altres, d’un ajut econòmic de 140.000,00 € , amb codi 18/Y/255602, a aquesta 
actuació conjunta. En raó de la diferent intensitat de serveis prestats per cada 
ajuntament, el 75% de l’ajut sol·licitat correspon a l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat i el 25% a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.  
 
Per tal de concretar els termes de la realització conjunta d’aquesta actuació els 
dos ajuntaments van subscriure, l’any 2014, un conveni de col·laboració que 
regulà les condicions tècniques i econòmiques d’execució de l’actuació conjunta 
anomenada SUPORT A LA CREACIÓ, CONSOLIDACIÓ I CREIXEMENT DE 
MICROEMPRESES. Aquest conveni es renovà per als anys 2015, 2016 i 2017.   
 
Vist que l’ajuntament de Cornellà de Llobregat aprovà en la seva Junta de 
Govern Local del 14 de desembre de 2018 aquest conveni de col·laboració per 
a la prestació de serveis a persones emprenedores i empreses en el marc de 
l’acció del Centre Local de Serveis a Empreses per a l’any 2018. 
 
Atès l’informe emès pel Servei de Promoció Econòmica,  
  
S’acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar la subscripció del conveni de col·laboració a formalitzar entre 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, 
que figura com Annex al present acord,  per a la prestació de serveis a persones 
emprenedores i empreses en el marc de l’acció “suport a la creació, consolidació 
i creixement de Microempreses”, per tal de desenvolupar l’acció en els termes 
que figuren en la subvenció sol·licitada i atorgada per la Diputació de Barcelona, 
per a l’any 2018. 
 
SEGON.- Facultar a la Senyora Alcaldessa, Pilar Díaz Romero, a la formalització 
del present conveni de col·laboració. 
 
TERCER.- Notificar a les entitats interessades l’aprovació del present acord. 
 
 



 
17. Proposta d’aprovació de la taxa per parades de mercat ambulant 1r 
semestre 2019. 
 
Vist el padró de la Taxa de Mercats Ambulants del 1n semestre 2019, 
confeccionat amb les dades que consten en el fitxer elaborat pel departament de 
Comerç i de conformitat amb el que disposa l'Ordenança Fiscal núm. 19.  
 
De conformitat amb el que disposa l’article 102.3 de la Llei General Tributària, en  
els tributs de cobrament periòdic per rebut, un cop notificada la liquidació 
corresponent a l'alta en el respectiu registre, padró o matrícula, es podran 
notificar col·lectivament les successives liquidacions mitjançant edictes que així 
ho adverteixin. En el mateix sentit es regula l’article 10.1 de l’Ordenança Fiscal 
núm. 19.  
  
S’acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar el Padró de la Taxa de Mercats Ambulants del primer 
semestre de 2019, confeccionat d’acord el que disposa l'Ordenança fiscal núm. 
19, d’acord amb el següent resum: 
 
Import total del padró (1n sem): 91.918,32 €. 
 
Nombre total de rebuts: 257 
 
SEGON.- Establir els següents requisits del cobrament del padró: 
 
a) Terminis d'ingrés: 
 
El termini d'ingrés del padró s'ha de fer de conformitat amb el que estableix el 
calendari fiscal aprovat per aquest tribut, i que comprèn del dia 01/03/2019 al 
02/05/2019 . 
 
1R SEMESTRE 01/03/2019 02/05/2019 
 
En  cas de domiciliació, el càrrec  es realitzarà el dia 2 de MAIG de 2019. 
 
EL 2N SEM: 4 DE NOVEMBRE DE 2019. 
 
b) Període executiu: 
 
S'adverteix que, transcorregut el termini d'ingrés en període voluntari sense que 
s'hagi efectuat el pagament, els deutes s'exigiran pel procediment de 
constrenyiment previst en els articles 163 i següents de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, general tributària i en els articles 70 i ss del Reial Decret 939/2005, 
de 29 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament general de recaptació -RGR-, 
reportant els recàrrecs corresponents així com els interessos de demora. 
 
d) Recursos: 
 



 
Contra l'acte d'aprovació del padró, els interessats només podrà interposar el 
recurs de reposició a què es refereix l'article 14 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les 
hisendes locals, davant el mateix òrgan que va dictar l'acte, en el termini d'un 
mes a comptar de l'endemà de la publicació de la present resolució.  
 
Contra la resolució expressa del recurs de reposició es podrà interposar recurs 
contenciós-administratiu davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu que per 
torn de repartiment li correspongui, en el termini de dos mesos comptats de la 
notificació. Transcorregut un mes des de la interposició del recurs de reposició 
sense que hagi recaigut resolució expressa del mateix, s'entendrà desestimat i 
es podrà interposar recurs contenciós-administratiu en el termini de sis mesos. 
Tot això sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs o acció 
que estimi convenient al seu dret. 
 
TERCER.- Exposar al públic l'esmentat padró en el Tauler virtual d’anuncis de la 
Corporació, durant un termini de vint dies naturals a comptar des de 10 dies 
abans de l’inici del període voluntari de pagament, segons consta a l’anunci 
publicat per l’Organisme de Gestió Tributària, al Butlletí Oficial de la Província . 
  
 
18. Proposta d’aprovació de l’acord marc de subministrament de paper 
d’impressió. 
 
L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat es troba adherit al sistema d’adquisició 
centralitzada del Consorci Català pel Desenvolupament Local, per a una òptima 
i eficient gestió del subministrament de diversos productes oferts de forma 
periòdica, d’interès per a qualsevol de les entitats locals participants, com és el 
cas del paper per a impressores de les oficines de l’Ajuntament. 
 
L’Associació Catalana de Municipis i Comarques (en endavant, ACM) impulsà la 
creació del Consorci Català pel Desenvolupament Local (en endavant, CCDL), 
mitjançant el qual executa els seus acords en matèria de central de compres. En 
concret, el 16 de setembre de 2014, l’ACM va constituir l’esmentada central de 
contractació, amb destinació als ens locals de Catalunya i en les diverses 
categories d’adquisicions previstes.  
 
L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat va adherir-se a aquest sistema de 
contractació centralitzada, mitjançant acord de Junta de Govern Local, de 14 de 
desembre de 2012. 
 
Recentment, ha estat comunicat a aquest Ajuntament que el Consorci Català pel 
Desenvolupament Local va formalitzar, el passat 9 de gener de 2019, l’Acord  
marc del subministrament de paper amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya, amb l’empresa LYRECO ESPAÑA SA, amb NIF A79206223. 
L’esmentat contracte derivat de l’Acord marc va ser adjudicat per acord de la 
Comissió Executiva del Consorci Català pel Desenvolupament Local en data 29 
de novembre de 2018. 
 



 
El coordinador de Serveis Subalterns i Compres de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat ha emès informe tècnic justificatiu, on exposa la necessitat que el 
personal i els membres de la Corporació Local disposin del material consistent 
en paper per a impressores, com a un mitjà material imprescindible pel 
desenvolupament de les funcions que tenen atribuïdes i conclou amb la proposta 
d’adjudicar el contracte a favor de l’empresa LYRECO ESPAÑA SA, amb NIF 
A79206223,  com una de les empreses resultants de l’Acord marc, per resultar-
hi la més adequada en termes de preu i condicions tècniques especificades a 
l’informe tècnic, les quals són: import màxim de 6.039,40 euros, més 1.268,27 
d’IVA 21% (import total 7.307,67 euros, IVA inclòs), pel subministrament de 
DINA4 Reciclat Estandard Steinbeis ClassicWhite i DINA3 Reciclat Estandard 
Steinbeis ClassicWhite. 
 
La directora de la UJA de Serveis Generals i Econòmics ha emès l’informe 
corresponent. 
 
De conformitat amb la regulació de la contractació en el marc del sistema 
d’adquisició centralitzada del CCDL, com a instrument ja previst a l’art. 219 i 
desenvolupat als arts. 227 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), 
quan preveu que para racionalizar y ordenar la adjudicación de contratos las 
Administraciones Públicas podrán concluir acuerdos marco, articular sistemas 
dinámicos, o centralizar la contratación de obras, servicios y suministros en 
servicios especializados, conforme a las normas de este capítulo. 
  
S’acorda: 
 
PRIMER.- Disposar l’adhesió del municipi d’Esplugues de Llobregat al contracte 
basat (Exp. 2018.03-D1) en l’Acord marc de subministrament de paper amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.03), regit pels plecs de 
clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que regeixen 
l’Acord marc del que deriva, aprovats per la Resolució de Presidència núm. 
42/2018, de 18 de juny i publicats al perfil de contractant de l’entitat i pel plec de 
clàusules administratives particulars que regeix els contractes basats en 
l’anterior, aprovat per Resolució de Presidència núm. 74/2018 de data 15 de juliol 
novembre i publicat al perfil del contractant de l’entitat, per un termini de dotze 
mesos, comptadors a partir de la data de formalització del present contracte. 
Aquest període podrà ésser prorrogat per tres períodes més de dotze mesos 
addicionals, essent el seu límit, vigència inicial i pròrrogues, de quaranta-vuit 
mesos com a màxim. L’adhesió a aquest acord permet la realització d’encàrrecs 
directes d’acord amb el contracte basat. 
 
SEGON.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa a favor de l’empresa 
LYRECO ESPAÑA SA, amb NIF A79206223, relativa al contracte derivat de 
l’Acord marc de subministrament de paper d’impressió per l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat, per un import màxim de 7.307,67 euros, IVA inclòs, a 
càrrec de l’aplicació pressupostària 11-92000-22000 – Material d’oficina-, del 
pressupost municipal en vigor. 



 
 
Declarar que la despesa derivada de l’expedient de contractació relativa a 
l’adhesió del municipi d’Esplugues de Llobregat a l’Acord marc de 
subministrament de paper amb destinació a les entitats locals de Catalunya té 
caràcter plurianual, de conformitat amb l'article 174 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, i, per tant, l’adjudicació resta sotmesa a la condició suspensiva 
d’existència de crèdit adequat i suficient per al finançament de les obligacions 
derivades del contracte en els futurs exercicis pressupostaris. 
 
La despesa plurianual derivada d’aquesta contractació, IVA inclòs, es farà 
efectiva per un import màxim total anual 7.307,67€ (IVA inclòs), amb una durada 
inicial d’un any, amb possibilitat de pròrroga per tres anualitats més, d’any en any. 
 
La distribució anual de la despesa màxima d’aquesta contractació seria la 
següent: 
 
- Del mes de febrer al mes de desembre de l’exercici 2019, un total de 6.698,70 
euros (IVA inclòs) a càrrec de l’aplicació pressupostària 11-92000-22000 – 
Material d’oficina. 
 
- El mes de gener de l’exercici 2020, un total de 608,97 euros (IVA inclòs) a 
càrrec de l’aplicació pressupostària 11-92000-22000 – Material d’oficina. 
 
TERCER.- Adjudicar a l’empresa LYRECO ESPAÑA SA, amb NIF A79206223, 
el contracte de subministrament de paper d’impressió per l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat, per un import màxim de 6.039,40, euros més 1.268,27 
d’IVA 21% (import total del contracte 7.307,67 euros, IVA inclòs). 
Les factures presentades pel contractista i que s’incorporaran a l’expedient 
compliran els efectes de formalització del contracte. 
 
El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’Ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura corresponent, 
degudament conformada pel tècnic responsable del projecte. 
 
QUART.- El subministrament es realitzarà sota la supervisió del coordinador de 
Serveis Subalterns i Compres de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, qui 
exercirà les facultats de responsable del contracte. 
 
CINQUÈ.- Notificar aquest acord a LYRECO ESPAÑA SA, com a empresa 
adjudicatària del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament de paper 
(Ctra. de l’Hospitalet, 147-149 Edifici Paris D, 08940, Cornellà de Llobregat), així 
com al Consorci Català pel Desenvolupament Local – CCDL (preferentment per 
e-notum al NIF P0800222B i el correu electrònic ccdl@ccdl.cat o per correu a 
Carrer València núm. 231, 6a planta, 08007 Barcelona), tot donant-li els efectes 
de publicitat que siguin preceptius. 
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SISÈ.- Comunicar aquest acord a l’ACM (preferentment per correu electrònic a 
centraldecompres@acm.cat o per correu postal a Carrer València núm. 231, 6a 
planta, 08007 Barcelona). 
 
 

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 
 

19. Proposta d’aprovació de les bases reguladores relatives als X Jocs 
Florals (exp. 2019/1331/2762). 
 
Amb motiu de la celebració dels X Jocs Florals Esplugues 2019, jocs que tenen 
una periodicitat bianual, aquest Ajuntament vol procedir a aprovar unes Bases 
de regulació de l’event. 
 
L’Ajuntament  d’Esplugues manté la seva voluntat en l’edició d’enguany que 
aquests concurs esdevingui un instrument de promoció i difusió cultural, amb la 
finalitat d’estimular l’escriptura i la lectura de poesia en diferents llengües. 
 
Aquestes bases han estat informades per la Directora del Servei de Patrimoni 
cultural amb la proposta de que siguin les que hauran de regir les convocatòries 
que s’esdevinguin d’aquest concurs. 
 
Quan al contingut de les Bases del Concurs, cal  posar de relleu l’obertura del 
concurs a persones majors de 16 anys i la pluralitat de llengües en que es  pot 
participar. 
 
Quan al jurat dels Jocs Florals estarà composat de set mantenidors  amb la 
següent composició orgànica. President (persona homenatjada, Secretari/a, un 
representant de l’Ajuntament, el cap del seminari d’anglès de l’EOI d’Esplugues, 
i tres persones vinculades a les iniciatives culturals i especialment musicals de 
la ciutat. Els noms de les persones integrants d’aquest Jurat, es publicarà amb 
la convocatòria. 
 
Quan als reconeixements dels treballs seleccionats, estan previstos els següents 
premis, amb la dotació econòmica fixada a la convocatòria del certamen: 
 
-Premis ordinaris (en català) 
        “ Flor natural”      
        “ Englantina d’Or”  
        “ Viola d’Or i Argent”  
 
-Premis especials. 
       “ Premi especial “a la millor composició poètica en llengua castellana. 
       “ Premi especial” a la millor composició poètica en llengua anglesa. 
 
-Premi Ciutat d’Esplugues. 
        “ Premi especial” a la millor composició poètica sobre la ciutat o la seva 
gent, em català  o castellà. 
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Altrament, cadascun dels premiats en cada categoria rebrà un diploma 
commemoratiu, i el  Jurat podrà escollir també d’entre les obres presentades, 
un accèssit, a títol honorífic per cadascuna de  les categories. 
 
La persona guanyadora dels tres primers premis en un mateix any o diferents 
serà proclamada Mestre en Gay Saber, en un acte d’homenatge en els següents 
Jocs  Florals. 
 
Vist l’informe de la Directora de la UJA d’Acció Social i Ciutadania. 
 
En base a l’anteriorment exposat i la competència atribuïda per l’art. 21.1 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local: 
  
S’acorda: 
 
PRIMER:- Aprovar les Bases reguladores dels X Jocs Florals d’Esplugues. 
 
SEGON.- Publicar les Bases reguladores dels X Jocs Florals d’Esplugues, al 
Tauler Virtual d’anuncis de la Seu electrònica de l’ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat, així com en lloc destacat del portal web de l’ajuntament. Els dos llocs 
són accessibles des del Web www.esplugues.cat. 
 
 
20. Proposta d'aprovació d'ajuts econòmics puntuals en concepte 
d'emergències socials (exp.2019/937/2883). 
 
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 14 sol·licituds de 32 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 32 ajuts econòmics puntuals per atendre les 
següents situacions d’emergències socials, a les persones que a continuació 
s’esmenten: 
 

EXP SIAS 
NOM 
USUAR
I TIPUS EMERGÈNCIA CREDITOR BARRIS IMPORT  

10/822 EAZ, A SUBMINISTRAMENTS 
AIGÜES DE BARCELONA, 
EMG.CIA, SA CAN VIDALET 94,78 € 

10/1763 CM, E  SUBMINISTRAMENTS 
AIGÜES DE BARCELONA, 
EMG.CIA, SA CAN VIDALET 31,06 € 

10/1763 CM, E  SUBMINISTRAMENTS 
AIGÜES DE BARCELONA, 
EMG.CIA, SA CAN VIDALET 38,57 € 

10/1763 CM, E  SUBMINISTRAMENTS 
AIGÜES DE BARCELONA, 
EMG.CIA, SA CAN VIDALET 38,65 € 

10/1763 CM, E  SUBMINISTRAMENTS 
AIGÜES DE BARCELONA, 
EMG.CIA, SA CAN VIDALET 59,14 € 

17/761 M, H SUBMINISTRAMENTS 
AIGÜES DE BARCELONA, 
EMG.CIA, SA CAN VIDALET 194,41 € 

13/298 JO, W SUBMINISTRAMENTS 
AIGÜES DE BARCELONA, 
EMG.CIA, SA CAN VIDALET 24,19 € 

14/290 FM, D SUBMINISTRAMENTS 
AIGÜES DE BARCELONA, 
EMG.CIA, SA CAN VIDALET 6,64 € 

14/290 FM, D SUBMINISTRAMENTS 
AIGÜES DE BARCELONA, 
EMG.CIA, SA CAN VIDALET 6,26 € 

14/290 FM, D SUBMINISTRAMENTS 
AIGÜES DE BARCELONA, 
EMG.CIA, SA CAN VIDALET 23,58 € 

17/172 LL, A  SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U CAN VIDALET 89,02 € 
17/172 LL, A  SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U CAN VIDALET 58,35 € 
17/172 LL, A  SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U CAN VIDALET 49,44 € 
17/761 M, H SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A CAN VIDALET 251,44 € 
13/298 JO, W SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A CAN VIDALET 39,60 € 
13/298 JO, W SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A CAN VIDALET 103,20 € 
10/1763 CM, E  SUBMINISTRAMENTS 

GAS NATURAL SERVICIOS 
SDG, S.A. CAN VIDALET 51,89 € 

10/1763 CM, E  SUBMINISTRAMENTS 
GAS NATURAL SERVICIOS 
SDG, S.A. CAN VIDALET 36,89 € 

10/1763 CM, E  SUBMINISTRAMENTS 
GAS NATURAL SERVICIOS 
SDG, S.A. CAN VIDALET 53,96 € 

10/1763 CM, E  SUBMINISTRAMENTS 
GAS NATURAL SERVICIOS 
SDG, S.A. CAN VIDALET 60,33 € 

10/1763 CM, E  SUBMINISTRAMENTS 
GAS NATURAL SERVICIOS 
SDG, S.A. CAN VIDALET 58,55 € 

10/1763 CM, E  SUBMINISTRAMENTS NATURGY IBERIA, S.A CAN VIDALET 43,60 € 
10/822 EAZ, A SUBMINISTRAMENTS NATURGY IBERIA, S.A CAN VIDALET 109,27 € 
12/788 MH, TJ DESPESES ESCOLARS ESCOLA ISIDRE MARTI EN CENTRE 205,00 € 
10/107 BI, K DESPESES ESCOLARS ESCOLA CAN VIDALET CAN VIDALET 237,00 € 
17/132 VY, SR DESPESES ESCOLARS ESCOLA CAN VIDALET CAN VIDALET 145,00 € 
10/1994 LT, MV  DESPESES ESCOLARS ESCOLA MATILDE ORDUÑA CAN VIDALET 300,00 € 
10/560 GG, S  MOBILIARI ASSOCIACIÓ SOLIDANÇA CAN VIDALET 139,15 € 
17/130 RR, ME ESCALFADOR B., I. CAN CLOTA 376,81 € 
13/486 VF, C MEDICAMENTS P.S., L. EL GALL 7,32 € 
18/698 DB, P  

INSTAL.LACIÓ TERMO 
ELÈCTRIC L.S., A. CAN VIDALET 459,80 € 

14/290 FM, D DESPESES ESCOLARS ESCOLA JOAN MARAGALL CAN VIDALET 145,00 € 
 



 
SEGON.- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions corresponents a una 
despesa total de 3.537,90 €, que aniran a càrrec de la partida pressupostària 
68.23100.48010 del pressupost vigent en concepte d’ajuts econòmics puntuals 
per atendre les següents situacions d’emergències socials, a favor de les 
persones que es relacionen, amb el imports que així mateix s’indiquen: 
 

EXP SIAS NOM USUARI DOC_USUARI CREDITOR IMPORT  
10/822 EAZ, A  AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA 94,78 € 
10/1763 CM, E   AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA 31,06 € 
10/1763 CM, E   AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA 38,57 € 
10/1763 CM, E   AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA 38,65 € 
10/1763 CM, E   AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA 59,14 € 
17/761 M, H  AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA 194,41 € 
13/298 JO, W  AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA 24,19 € 
14/290 FM, D  AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA 6,64 € 
14/290 FM, D  AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA 6,26 € 
14/290 FM, D  AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA 23,58 € 
17/172 LL, A   ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U 89,02 € 
17/172 LL, A   ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U 58,35 € 
17/172 LL, A   ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U 49,44 € 
17/761 M, H  ENDESA ENERGIA S.A 251,44 € 
13/298 JO, W  ENDESA ENERGIA S.A 39,60 € 
13/298 JO, W  ENDESA ENERGIA S.A 103,20 € 
10/1763 CM, E   GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 51,89 € 
10/1763 CM, E   GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 36,89 € 
10/1763 CM, E   GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 53,96 € 
10/1763 CM, E  GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 60,33 € 
10/1763 CM, E   GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 58,55 € 
10/1763 CM, E   NATURGY IBERIA, S.A 43,60 € 
10/822 EAZ, A  NATURGY IBERIA, S.A 109,27 € 
12/788 MH, TJ  ESCOLA ISIDRE MARTI 205,00 € 
10/107 BI, K  ESCOLA CAN VIDALET 237,00 € 
17/132 VY, SR  ESCOLA CAN VIDALET 145,00 € 
10/1994 LT, MV   ESCOLA MATILDE ORDUÑA 300,00 € 
10/560 GG, S   ASSOCIACIÓ SOLIDANÇA 139,15 € 
17/130 RR, ME  B., I. 376,81 € 
13/486 VF, C  P.S., L. 7,32 € 
18/698 DB, P   L. S., A. 459,80 € 
14/290 FM, D  ESCOLA JOAN MARAGALL 145,00 € 

 
TERCER.- Les quantitats reconegudes en la present proposta, per valor total de 
3.537,90 euros, seran pagades de forma individualitzada, als creditors següents: 
 

EXP.SI
AS CREDITOR NIF_CREDITOR DADES BANCÀRIES IMPORT 



 
10/822 AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA A66098435 ES6121008740560200268061 94,78 € 
10/1763 AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA A66098435 ES6121008740560200268061 31,06 € 
10/1763 AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA A66098435 ES6121008740560200268061 38,57 € 
10/1763 AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA A66098435 ES6121008740560200268061 38,65 € 
10/1763 AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA A66098435 ES6121008740560200268061 59,14 € 
17/761 AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA A66098435 ES6121008740560200268061 194,41 € 
13/298 AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA A66098435 ES6121008740560200268061 24,19 € 
14/290 AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA A66098435 ES6121008740560200268061 6,64 € 
14/290 AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA A66098435 ES6121008740560200268061 6,26 € 
14/290 AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA A66098435 ES6121008740560200268061 23,58 € 
17/172 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U B82846825 ES6401980601642010445829 89,02 € 
17/172 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U B82846825 ES6401980601642010445829 58,35 € 
17/172 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U B82846825 ES6401980601642010445829 49,44 € 
17/761 ENDESA ENERGIA S.A A81948077 ES3801980601662023216928 251,44 € 
13/298 ENDESA ENERGIA S.A A81948077 ES3801980601662023216928 39,60 € 
13/298 ENDESA ENERGIA S.A A81948077 ES3801980601662023216928 103,20 € 
10/1763 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. A08431090 ES4321000900910211395503 51,89 € 
10/1763 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. A08431090 ES4321000900910211395503 36,89 € 
10/1763 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. A08431090 ES4321000900910211395503 53,96 € 
10/1763 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. A08431090 ES4321000900910211395503 60,33 € 
10/1763 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. A08431090 ES4321000900910211395503 58,55 € 
10/1763 NATURGY IBERIA, S.A A08431090 ES4321000900910211395503 43,60 € 
10/822 NATURGY IBERIA, S.A A08431090 ES4321000900910211395503 109,27 € 
12/788 ESCOLA ISIDRE MARTI Q5855027H ES6821000148510200671299 205,00 € 
10/107 ESCOLA CAN VIDALET Q5856054A ES6721000459890200174822 237,00 € 
17/132 ESCOLA CAN VIDALET Q5856054A ES6721000459890200174822 145,00 € 
10/1994 ESCOLA MATILDE ORDUÑA Q5855033F ES1021000322030200272563 300,00 € 
10/560 ASSOCIACIÓ SOLIDANÇA G61291894 ES1121000449050200058129 139,15 € 
17/130 B., I.   376,81 € 
13/486 P. S., L.   7,32 € 
18/698 L. S., A.   459,80 € 
14/290 ESCOLA JOAN MARAGALL Q5855043E ES8521000459850200081186 145,00 € 

 
QUART.- Proposar el pagament corresponent a les quantitats econòmiques 
aprovades en la present resolució. 
 
 
21. Proposta d'aprovació d'ajuts econòmics puntuals en concepte 
d'emergències socials (exp.2019/1233/2883). 
 
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 12 sol·licituds de 22 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 22 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  
18/698 DB, PA SUBMINISTRAMENTS 

AIGÜES DE BARCELONA, 
EMG.CIA, SA CAN VIDALET 93,72 € 

16/200 PV, RK  SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U CAN VIDALET 80,96 € 
16/200 PV, RK  SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U CAN VIDALET 79,27 € 
16/200 PV, RK  SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U CAN VIDALET 84,10 € 
17/59 DV, L SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A EL CENTRE 148,18 € 
17/59 DV, L  SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A EL CENTRE 143,59 € 
10/47 AR, YA SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A EL GALL 105,20 € 
10/47 AR, YA SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A EL GALL 60,84 € 
10/47 AR, YA SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A EL GALL 79,75 € 
18/698 DB, PA SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A CAN VIDALET 152,44 € 
18/698 DB, PA SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A CAN VIDALET 137,87 € 
18/698 DB, PA SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A CAN VIDALET 145,04 € 
15/423 RC, AI SUBMINISTRAMENTS IBERDROLA CLIENTES, SAU CAN VIDALET 69,11 € 
15/423 RC, AI SUBMINISTRAMENTS IBERDROLA CLIENTES, SAU CAN VIDALET 57,67 € 
14/361 VR, AR MOBILIARI ASSOCIACIÓ SOLIDANÇA CAN VIDALET 114,95 € 
15/52 L, M LLOGUER HABITACIÓ  V. G., P. CAN VIDALET 510,00 € 
15/819 MR, AZ  

DESPESES 
ESCOLARS ESCOLA JOAN MARAGALL CAN VIDALET 420,00 € 

18/728 MM, JV 
DESPESES 
ESCOLARS INSTITUT LA MALLOLA CAN VIDALET 233,12 € 

18/728 MM, JV 
DESPESES 
ESCOLARS ESCOLA GRAS SOLER CAN VIDALET 240,00 € 

18/560 CD, MF ODONTOLOGIA 
ASSOCIACIÓ ACCIÓN 
PLANETARIA, DSR CAN VIDALET 440,00 € 



 
11/1079 CA, M   MOBILIARI ASSOCIACIÓ SOLIDANÇA CAN VIDALET 96,80 € 
16/325 MB, A  

DESPESES 
ESCOLARS ESCOLA MATILDE ORDUÑA CAN VIDALET 255,00 € 

 
SEGON.- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions corresponents a una 
despesa total de 3.747,61 €, que aniran a càrrec de la partida pressupostària 
68.23100.48010 del pressupost vigent en concepte d’ajuts econòmics puntuals 
per atendre les següents situacions d’emergències socials, a favor de les 
persones que es relacionen, amb el imports que així mateix s’indiquen: 
 

EXP SIAS NOM USUARI DOC_USUARI CREDITOR IMPORT  
18/698 DB, PA  AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA 93,72 € 
16/200 PV, RK   ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U 80,96 € 
16/200 PV, RK   ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U 79,27 € 
16/200 PV, RK   ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U 84,10 € 
17/59 DV, L  ENDESA ENERGIA S.A 148,18 € 
17/59 DV, L   ENDESA ENERGIA S.A 143,59 € 
10/47 AR, YA  ENDESA ENERGIA S.A 105,20 € 
10/47 AR, YA  ENDESA ENERGIA S.A 60,84 € 
10/47 AR, YA  ENDESA ENERGIA S.A 79,75 € 
18/698 DB, PA  ENDESA ENERGIA S.A 152,44 € 
18/698 DB, PA  ENDESA ENERGIA S.A 137,87 € 
18/698 DB, PA  ENDESA ENERGIA S.A 145,04 € 
15/423 RC, AI  IBERDROLA CLIENTES, SAU 69,11 € 
15/423 RC, AI  IBERDROLA CLIENTES, SAU 57,67 € 
14/361 VR, AR  ASSOCIACIÓ SOLIDANÇA 114,95 € 
15/52 L, M  VAZQUEZ GARCIA, PURIFICACION 510,00 € 
15/819 MR, AZ   ESCOLA JOAN MARAGALL 420,00 € 
18/728 MM, JV  INSTITUT LA MALLOLA 233,12 € 
18/728 MM, JV  ESCOLA GRAS SOLER 240,00 € 
18/560 CD, MF  ASSOCIACIÓ ACCIÓN PLANETARIA, DSR 440,00 € 
11/1079 CA, M    ASSOCIACIÓ SOLIDANÇA 96,80 € 
16/325 MB, A   ESCOLA MATILDE ORDUÑA 255,00 € 

 
TERCER.- Les quantitats reconegudes en la present proposta, per valor total de  
3.747,61 euros, seran pagades de forma individualitzada, als creditors següents: 
 

EXP.SIAS CREDITOR NIF_CREDITOR DADES BANCÀRIES IMPORT 
18/698 

AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, 
SA A66098435 ES6121008740560200268061 93,72 € 

16/200 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U B82846825 ES6401980601642010445829 80,96 € 
16/200 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U B82846825 ES6401980601642010445829 79,27 € 
16/200 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U B82846825 ES6401980601642010445829 84,10 € 
17/59 ENDESA ENERGIA S.A A81948077 ES3801980601662023216928 148,18 € 
17/59 ENDESA ENERGIA S.A A81948077 ES3801980601662023216928 143,59 € 
10/47 ENDESA ENERGIA S.A A81948077 ES3801980601662023216928 105,20 € 



 
10/47 ENDESA ENERGIA S.A A81948077 ES3801980601662023216928 60,84 € 
10/47 ENDESA ENERGIA S.A A81948077 ES3801980601662023216928 79,75 € 
18/698 ENDESA ENERGIA S.A A81948077 ES3801980601662023216928 152,44 € 
18/698 ENDESA ENERGIA S.A A81948077 ES3801980601662023216928 137,87 € 
18/698 ENDESA ENERGIA S.A A81948077 ES3801980601662023216928 145,04 € 
15/423 IBERDROLA CLIENTES, SAU A95758389 ES6321002931990200442102 69,11 € 
15/423 IBERDROLA CLIENTES, SAU A95758389 ES6321002931990200442102 57,67 € 
14/361 ASSOCIACIÓ SOLIDANÇA G61291894 ES1121000449050200058129 114,95 € 
15/52 V.G., P.  ES1100810045700006515960 510,00 € 
15/819 ESCOLA JOAN MARAGALL Q5855043E ES8521000459850200081186 420,00 € 
18/728 INSTITUT LA MALLOLA Q5855783F ES4800811699560001026112 233,12 € 
18/728 ESCOLA GRAS SOLER Q0868038A ES2921003072162200018198 240,00 € 
18/560 

ASSOCIACIÓ ACCIÓN PLANETARIA, 
DSR G65178329 ES3921000807750201235991 440,00 € 

11/1079 ASSOCIACIÓ SOLIDANÇA G61291894 ES1121000449050200058129 96,80 € 
16/325 ESCOLA MATILDE ORDUÑA Q5855033F ES1021000322030200272563 255,00 € 

 
QUART.- Proposar el pagament corresponent a les quantitats econòmiques 
aprovades en la present resolució. 
 
  
22. 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.2019/1053/2779). 
 
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 83 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 42 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 H J 1.650,00 € 50% 
A C I 1.650,00 € 50% 
A A M 1.760,00 € 50% 
A A A 1.650,00 € 50% 
A P G 1.650,00 € 50% 
A V A 1.650,00 € 50% 
B H B 1.650,00 € 50% 
B R A 1.650,00 € 50% 
C J S 1.650,00 € 50% 
C J V 1.650,00 € 50% 
C S B 1.650,00 € 50% 
C L N 1.650,00 € 50% 
C P N 1.650,00 € 50% 
C B C 1.760,00 € 50% 
C C K 1.650,00 € 50% 
D P B 1.650,00 € 50% 
D V V 1.760,00 € 50% 
E M J 1.760,00 € 50% 
F Q N 1.760,00 € 50% 
F C G 1.650,00 € 50% 
G B J 1.650,00 € 50% 
G L L 1.650,00 € 50% 
G R F 1.650,00 € 50% 
G V L 1.650,00 € 50% 
H Z C 1.760,00 € 50% 
J S R 1.650,00 € 50% 
K P C 1.650,00 € 50% 
L G D 1.650,00 € 50% 
M R D 1.650,00 € 50% 
M  M 1.650,00 € 50% 
M H A 1.650,00 € 50% 
M M H 1.650,00 € 50% 
M L G 1.650,00 € 50% 
P P M 1.650,00 € 50% 
P R M 1.650,00 € 50% 
P A I 1.650,00 € 50% 
R B S 1.650,00 € 50% 
S S M 1.650,00 € 50% 
S P Y 1.650,00 € 50% 
T R D 1.650,00 € 50% 
V A S 1.650,00 € 50% 



 
V H E 1.760,00 € 50% 

 
SEGON.- Desestimar 41 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 N.I.F. 

Motiu de la desestimació 
A G K  NO REALITZA L'ACTIVITAT 

F C L  PUNTUACIÓ SOCIOECONÒMICA INFERIOR A 10 
PUNTS 

G G N  EMPADRONAMENT INFERIOR A 1 ANY 

M M C  PUNTUACIÓ SOCIOECONÒMICA INFERIOR A 10 
PUNTS 

N A M  EMPADRONAMENT FORA DEL MUNICIPI 

R S M  PUNTUACIÓ SOCIOECONÒMICA INFERIOR A 10 
PUNTS 

V P T  PUNTUACIÓ SOCIOECONÒMICA INFERIOR A 10 
PUNTS 

 
ESCOLA BRESSOL LA MAINADA  
TUTOR/A LEGAL   
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. 

Motiu de la desestimació 
A N M  PUNTUACIÓ SOCIOECONÒMICA INFERIOR A 10 PUNTS 
B  A  PUNTUACIÓ SOCIOECONÒMICA INFERIOR A 10 PUNTS 
B R B  SUPERA BAREMS ECONÒMICS 
G A L  PUNTUACIÓ SOCIOECONÒMICA INFERIOR A 10 PUNTS 
H R A  PUNTUACIÓ SOCIOECONÒMICA INFERIOR A 10 PUNTS 
H F M  PUNTUACIÓ SOCIOECONÒMICA INFERIOR A 10 PUNTS 
M B M  PUNTUACIÓ SOCIOECONÒMICA INFERIOR A 10 PUNTS 
M B M  SOL·LICITUD DUPLICADA I RESOLTA 
O I M  PUNTUACIÓ SOCIOECONÒMICA INFERIOR A 10 PUNTS 
R L A  PUNTUACIÓ SOCIOECONÒMICA INFERIOR A 10 PUNTS 
V M C  PUNTUACIÓ SOCIOECONÒMICA INFERIOR A 10 PUNTS 
          
 
ESCOLA BRESSOL MONTESA  
TUTOR/A LEGAL   
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. 

Motiu de la desestimació 
B  A  PUNTUACIÓ SOCIOECONÒMICA INFERIOR A 10 PUNTS 
C Z D  PUNTUACIÓ SOCIOECONÒMICA INFERIOR A 10 PUNTS 
C  S  PUNTUACIÓ SOCIOECONÒMICA INFERIOR A 10 PUNTS 
F A E  EMPADRONAMENT FORA DEL MUNICIPI 
F C D  PUNTUACIÓ SOCIOECONÒMICA INFERIOR A 10 PUNTS 
F C D  PUNTUACIÓ SOCIOECONÒMICA INFERIOR A 10 PUNTS 
G L J  PUNTUACIÓ SOCIOECONÒMICA INFERIOR A 10 PUNTS 
L S M  PUNTUACIÓ SOCIOECONÒMICA INFERIOR A 10 PUNTS 
Q V G  EMPADRONAMENT INFERIOR A 1 ANY 
R B I  PUNTUACIÓ SOCIOECONÒMICA INFERIOR A 10 PUNTS 
S W M  PUNTUACIÓ SOCIOECONÒMICA INFERIOR A 10 PUNTS 



 
S  M  PUNTUACIÓ SOCIOECONÒMICA INFERIOR A 10 PUNTS 
T G S  PUNTUACIÓ SOCIOECONÒMICA INFERIOR A 10 PUNTS 
T D S  PUNTUACIÓ SOCIOECONÒMICA INFERIOR A 10 PUNTS 
 
 
ESCOLA BRESSOL MARTA MATA      
TUTOR/A LEGAL   
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. 

Motiu de la desestimació 
C Z CP  PUNTUACIÓ SOCIOECONÒMICA INFERIOR A 10 PUNTS 
P R G  PUNTUACIÓ SOCIOECONÒMICA INFERIOR A 10 PUNTS 
S R MDC  PUNTUACIÓ SOCIOECONÒMICA INFERIOR A 10 PUNTS 
T B E  PUNTUACIÓ SOCIOECONÒMICA INFERIOR A 10 PUNTS 
V S R  PUNTUACIÓ SOCIOECONÒMICA INFERIOR A 10 PUNTS 
          

ESCOLA BRESSOL EL SUCRE  
TUTOR/A LEGAL   
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. 

Motiu de la desestimació 
C V LR  CENTRE ESCOLAR NO SUBVENCIONAT 
D M JV  CENTRE ESCOLAR NO SUBVENCIONAT 
T T E  CENTRE ESCOLAR NO SUBVENCIONAT 

ESCOLA UTMAR   
TUTOR/A LEGAL   
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. 

Motiu de la desestimació 
M J VM  CENTRE ESCOLAR NO SUBVENCIONAT 

 
 
TERCER.- Autoritzar i disposar una despesa total màxima de 35.035,00 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 MONTSERRAT(CIF Centre :F08619074)       
TUTOR/A LEGAL         
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Cost Ajuntament Exercici 

2018 
Exercici 
2019 

A A S  825,00 € 300,00 € 525,00 € 
C S L  825,00 € 300,00 € 525,00 € 
C C L  825,00 € 300,00 € 525,00 € 
C L J  825,00 € 300,00 € 525,00 € 
C C K  825,00 € 300,00 € 525,00 € 
G R A  825,00 € 300,00 € 525,00 € 
H M B  825,00 € 300,00 € 525,00 € 
H S L  825,00 € 300,00 € 525,00 € 
J V P  825,00 € 300,00 € 525,00 € 
J V P  825,00 € 300,00 € 525,00 € 
J S V  825,00 € 300,00 € 525,00 € 
L C J  825,00 € 300,00 € 525,00 € 



 
L T M  825,00 € 300,00 € 525,00 € 
M  H  825,00 € 300,00 € 525,00 € 
P L S  825,00 € 300,00 € 525,00 € 
P S C  825,00 € 300,00 € 525,00 € 
P P H  825,00 € 300,00 € 525,00 € 
P A M  825,00 € 300,00 € 525,00 € 
P P S  825,00 € 300,00 € 525,00 € 
R H X  825,00 € 300,00 € 525,00 € 
R S S  825,00 € 300,00 € 525,00 € 
R Y C  825,00 € 300,00 € 525,00 € 
R O G  825,00 € 300,00 € 525,00 € 
S V T  825,00 € 300,00 € 525,00 € 
S V G  825,00 € 300,00 € 525,00 € 
V M R  825,00 € 300,00 € 525,00 € 
        21.450,00 € 7.800,00 € 13.650,00 € 

 
ESCOLA BRESSOL MONTESA(CIF Centre :R-5.800.395-E)       
TUTOR/A LEGAL         
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Cost Ajuntament Exercici 

2018 
Exercici 
2019 

C B E  880,00 € 320,00 € 560,00 € 
H C J  880,00 € 320,00 € 560,00 € 
M D S  880,00 € 320,00 € 560,00 € 
V C J  880,00 € 320,00 € 560,00 € 
Z C V  880,00 € 320,00 € 560,00 € 
        4.400,00 € 1.600,00 € 2.800,00 € 
              
              
ESCOLA BRESSOL LA MAINADA(CIF Centre :F08819872)       
TUTOR/A LEGAL         
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Cost Ajuntament Exercici 

2018 
Exercici 
2019 

A V S  825,00 € 300,00 € 525,00 € 
B R F  825,00 € 300,00 € 525,00 € 
B R R  825,00 € 300,00 € 525,00 € 
F C Y  825,00 € 300,00 € 525,00 € 
H B Y  825,00 € 300,00 € 525,00 € 
M M C  825,00 € 300,00 € 525,00 € 
P R M  825,00 € 300,00 € 525,00 € 
V U Y  825,00 € 300,00 € 525,00 € 
V A G  825,00 € 300,00 € 525,00 € 
        7.425,00 € 2.700,00 € 4.725,00 € 
              
ESCOLA BRESSOL MARTA MATA(CIF Centre :R5800395E)       
TUTOR/A LEGAL         
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Cost Ajuntament Exercici 

2018 
Exercici 
2019 

A R M  880,00 € 320,00 € 560,00 € 
Q   NB  880,00 € 320,00 € 560,00 € 
        1.760,00 € 640,00 € 1.120,00 € 



 
 
 
QUART.- Reconèixer les obligacions i proposar el pagament de 12.740,00 euros, 
corresponents al primer trimestre del curs 2018-2019, en concepte de beques de 
menjador escolar d’escoles bressol. 
 
CINQUÈ.- Les quantitats compromeses en la present proposta, per valor total de 
22.295 euros, previ el reconeixement de les obligacions, les corresponents als 
trimestres lectius de l’exercici 2019, seran pagades proporcionalment en dos 
terminis, durant els mesos de febrer i juliol de 2019, a les escoles bressol 
següents: 
 

Escola Bressol N.I.F. Tram1 Tram2 Tram3 TOTAL 
ESCOLA BRESSOL 
MONTSERRAT F08619074 7.800,00 € 5.850,00 € 7.800,00 € 21.450,00 € 
ESCOLA BRESSOL MARTA 
MATA 
(Fundació Pere Tarrés) 

R5800395E 640,00 € 480,00 € 640,00 € 1.760,00 € 

ESCOLA BRESSOL 
MONTESA (Fundació Pere 
Tarrés) 

R5800395E 1.600,00 € 1.200,00 € 1.600,00 € 4.400,00 € 

ESCOLA BRESSOL LA 
MAINADA F08819872 2.700,00 € 2.025,00 € 2.700,00 € 7.425,00 € 

 
 
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. 
 
  
 
23. Proposta de resolució de sol·licituds de tarifació social d’assistència de 
menors a les escoles bressols públiques, curs 2018-2019 
(exp.2019/1036/2779). 
 
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 87 sol·licituds d’ajuts econòmics presentades 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 61 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 % Beca 

A H J 1.254,00 € 80% 
A C I 1.254,00 € 80% 
A A M 1.254,00 € 80% 
A C S 1.254,00 € 80% 
A T L 1.254,00 € 80% 
A A A 1.254,00 € 80% 
A P G 1.254,00 € 80% 
A V A 1.254,00 € 80% 
B H B 1.254,00 € 80% 
B R A 1.254,00 € 80% 
C J S 1.254,00 € 80% 
C J V 1.254,00 € 80% 
C S B 1.254,00 € 80% 
C T P 1.254,00 € 80% 
C  E 1.254,00 € 45% 
C H K 1.254,00 € 15% 
C L N 1.254,00 € 80% 
C P N 1.254,00 € 80% 
C B C 1.254,00 € 80% 
C C K 1.254,00 € 80% 
D P B 1.254,00 € 80% 
D V V 1.254,00 € 80% 
E F G 1.254,00 € 80% 
E M J 1.254,00 € 15% 
F Q N 1.254,00 € 45% 
F C G 1.254,00 € 80% 
G B J 1.254,00 € 80% 
G L L 1.254,00 € 45% 
G R F 1.254,00 € 80% 
G V L 1.254,00 € 80% 
G P L 1.254,00 € 80% 
H Z C 1.254,00 € 80% 
J M X 1.254,00 € 25% 
J S R 1.254,00 € 80% 
K  H 1.254,00 € 80% 
K P C 1.254,00 € 80% 
L G D 1.254,00 € 80% 
L V L 1.254,00 € 15% 
M  M 1.254,00 € 80% 
M H A 1.254,00 € 80% 
M M H 1.254,00 € 80% 
M L G 1.254,00 € 80% 



 
M T J 1.254,00 € 25% 
P C R 1.254,00 € 25% 
P P M 1.254,00 € 80% 
P R M 1.254,00 € 80% 
P R L 1.254,00 € 45% 
P A I 1.254,00 € 80% 
R G N 1.254,00 € 65% 
R B S 1.254,00 € 80% 
M M H 1.254,00 € 80% 
M L G 1.254,00 € 80% 
M T J 1.254,00 € 25% 
P C R 1.254,00 € 25% 
P P M 1.254,00 € 80% 
P R M 1.254,00 € 80% 
P R L 1.254,00 € 45% 
P A I 1.254,00 € 80% 
R G N 1.254,00 € 65% 
R B S 1.254,00 € 80% 
M M H 1.254,00 € 80% 

 
 
SEGON.- Desestimar 26 sol·licituds d’ajuts econòmics en concepte 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 N.I.F. 

Motiu de la desestimació 
N A M  EMPADRONAMENT FORA DEL MUNICIPI 
S M A  SUPERA BAREMS ECONÒMICS 

 
ESCOLA BRESSOL LA MAINADA  
TUTOR/A LEGAL   
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. 

Motiu de la desestimació 
A N M  SUPERA BAREMS ECONÒMICS 
B R B  SUPERA BAREMS ECONÒMICS 
C L S  SUPERA BAREMS ECONÒMICS 
G A L  SUPERA BAREMS ECONÒMICS 
M B M  SOL·LICITUD DUPLICADA I RESOLTA 
R L A  SUPERA BAREMS ECONÒMICS 
  
         
 
ESCOLA BRESSOL MONTESA  
TUTOR/A LEGAL   
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. 

Motiu de la desestimació 
B  M  EMPADRONAMENT INFERIOR A 1 ANY 
B  A  EMPADRONAMENT INFERIOR A 1 ANY 
C Z D  SUPERA BAREMS ECONÒMICS 
F A E  EMPADRONAMENT FORA DEL MUNICIPI 
F C D  SUPERA BAREMS ECONOMICS 



 
F C D  SUPERA BAREMS ECONÒMICS 

L G M  SUPERA BAREMS DE CAPITAL 
IMMOBILIARI 

Q V G  EMPADRONAMENT INFERIOR A 1 ANY 
R B I  SUPERA BAREMS ECONÒMICS 
          

ESCOLA BRESSOL MARTA MATA     
TUTOR/A LEGAL   
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. 

Motiu de la desestimació 
G D V  SUPERA BAREMS ECONÒMICS 
P R G  SUPERA BAREMS ECONOMICS 
S O M  SUPERA BAREMS ECONÒMICS 
V S R  SUPERA BAREMS ECONÒMICS 
          

ESCOLA BRESSOL EL SUCRE  
TUTOR/A LEGAL   
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. 

Motiu de la desestimació 
C V L  CENTRE ESCOLAR NO SUBVENCIONAT 
D M J  CENTRE ESCOLAR NO SUBVENCIONAT 
F M I  CENTRE ESCOLAR NO SUBVENCIONAT 
T T E  CENTRE ESCOLAR NO SUBVENCIONAT 
          
ESCOLA UTMAR        
TUTOR/A LEGAL   
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. 

Motiu de la desestimació 
M J V  CENTRE ESCOLAR NO SUBVENCIONAT 

 
TERCER.- Autoritzar i disposar una despesa total màxima de 52.793,40 euros, 
a càrrec de la partida pressupostària 47.32300.47200 del pressupost vigent, en 
concepte de bonificació d’assistència a Escoles Bressol, d’acord amb el 
desglossament següent: 
 

Escola Bressol N.I.F. 2018 2019 TOTAL 

ESCOLA BRESSOL 
MONTSERRAT F08619074 10.123,20 € 17.715,60 € 27.838,80 € 

ESCOLA BRESSOL MARTA 
MATA 
(Fundació Pere Tarrés) 

R5800395E 2.006,40 € 3.511,20 € 5.517,60 € 

ESCOLA BRESSOL 
MONTESA (Fundació Pere 
Tarrés) 

R5800395E 3.123,60 € 5.466,30 € 8.589,90 € 

ESCOLA BRESSOL LA 
MAINADA F08819872 3.944,40 € 6.902,70 € 10.847,10 € 

 



 
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. 
  
 
24. 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.2019/1323/2779). 
 
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 42 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 32 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 Resutat 
mensual Efectes Ajut 

A E N 663,98 € 12% 79,68 €  Set. - Juny  
A P I 663,98 € 16% 106,24 €  Set. - Juny  
A P A 663,98 € 16% 106,24 €  Set.- Juliol  
B R B 663,98 € 7% 46,48 €  Set.- Juliol  
B C S 663,98 € 16% 106,24 €  Set.- Juliol  
B C D 663,98 € 16% 106,24 €  Set.- Juliol  



 
B M E 663,98 € 16% 106,24 €  Set.- Juliol  
E R M 663,98 € 12% 79,68 €  Nov.- Juny  
E K I 663,98 € 12% 79,68 €  Set. - Juny  
F S J 663,98 € 16% 106,24 €  Set.- Juliol  
G C D 663,98 € 12% 79,68 €  Set.- Juliol  
G C M 663,98 € 12% 79,68 €  Set.- Juliol  
G C R 663,98 € 12% 79,68 €  Set.- Juliol  
L T I 663,98 € 12% 79,68 €  Set. - Juny  
M T G 663,98 € 10% 66,40 €  Set.- Juliol  
M H B 663,98 € 16% 106,24 €  Set.- Juliol  
M R J 663,98 € 16% 106,24 €  Set. - Juny  
M C N 663,98 € 16% 106,24 €  Set. - Juny  
M L E 663,98 € 12% 79,68 €  Set. - Juny  
M B K 663,98 € 16% 106,24 €  Set.-Juliol  
M M S 663,98 € 16% 106,24 €  Set.-Juliol  
M M B 663,98 € 12% 79,68 €  Gen.-Juliol  
N I B 663,98 € 16% 106,24 €  Set.- Juliol  
O G N 663,98 € 16% 106,24 €  Set.- Juliol  
P O P 663,98 € 16% 106,24 €  Set.-Juliol  
R F A 663,98 € 16% 106,24 €  Set.- Juliol  
R F H 663,98 € 16% 106,24 €  Set. - Juny  
R R H 663,98 € 12% 79,68 €  Set.- Juliol  
R H A 663,98 € 12% 79,68 €  Set.- Juliol  
S S Ó 663,98 € 16% 106,24 €  Set. - Juny  
S C D 663,98 € 16% 106,24 €  Set.- Juliol  
T Q M 663,98 € 16% 106,24 €  Set.- Juliol  

 
 
SEGON.- Desestimar 10 sol·licituds d’ajuts econòmics en concepte de beques 
d’educació especial i tractament psicoterapèutic, pels motius que així mateix 
s’indiquen: 
 
NEUROESPLUGUES, S.L.P. 
TUTOR/A LEGAL   
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Motiu de la desestimació 

B C N  SUPERA BAREMS ECONÒMICS 

H G M  
SUPERA BAREMS DE CAPITAL 
IMMOBILIARI 

H G M  
SUPERA BAREMS DE CAPITAL 
IMMOBILIARI 

P C M  
SUPERA BAREMS DE CAPITAL 
IMMOBILIARI 

T C M  SUPERA BAREMS ECONÒMICS 
 
CENTRE D'ASSISTÈNCIA I DIAGNÒSTIC PSICOLÒGIC D'ESPLUGUES (CIF 
Centre:E59944215) 
TUTOR/A LEGAL   
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Motiu de la desestimació 

D R E  SUPERA BAREMS ECONÒMICS 



 

V C A  
SUPERA BAREMS DE CAPITAL 
IMMOBILIARI 

          
CENTRE PILOT SANT JUST ASPROSEAT(CIF Centre :G08692410) 
TUTOR/A LEGAL   
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. 

Motiu de la desestimació 
M P R  SUPERA BAREMS ECONÒMICS 
 
 
CENTRO MÉDICO ESPLUGUES(CIF Centre :B61952255) 
TUTOR/A LEGAL   
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Motiu de la desestimació 

E C M  CENTRE NO SUBVENCIONAT 
     

FUNDACIÓ NOUXAMFRÀ(CIF Centre :G-08882318) 
TUTOR/A LEGAL   
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. 

Motiu de la desestimació 

V C A  
SUPERA BAREMS DE CAPITAL 
IMMOBILIARI 

     
          

TERCER.- Autoritzar i disposar una despesa total màxima de 31.483,80 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.(CIF Centre:B66914508) 
TUTOR/A LEGAL         
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Cost 

Ajuntament 
Exercici 
2018 

Exercici 
2019 

G P M  1.168,64 € 424,96 € 743,68 € 
G L D  876,48 € 318,72 € 557,76 € 
Q L Y  1.168,64 € 424,96 € 743,68 € 
        3.213,76 € 1.168,64 € 2.045,12 € 
              
              
CENTRE D'ASSISTÈNCIA I DIAGNÒSTIC PSICOLÒGIC D'ESPLUGUES(CIF 
Centre :E-59944215) 
  
TUTOR/A LEGAL         
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Cost 

Ajuntament 
Exercici 
2018 

Exercici 
2019 

B C N  1.168,64 € 424,96 € 743,68 € 
M H T  557,76 € 0,00 € 557,76 € 
M P E  1.168,64 € 424,96 € 743,68 € 



 
O M M  1.168,64 € 424,96 € 743,68 € 
P M N  1.168,64 € 424,96 € 743,68 € 
    5.232,32 € 1.699,84 € 3.532,48 € 
              
CENTRE D'EDUCACIÓ ESPECIAL LA SARDANA (CIF Centre :V60451598) 
  
TUTOR/A LEGAL         
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Cost 

Ajuntament 
Exercici 
2018 

Exercici 
2019 

G L D  876,48 € 318,72 € 557,76 € 
G L D  876,48 € 318,72 € 557,76 € 
M C E  1.168,64 € 424,96 € 743,68 € 
M C E  716,68 € 260,61 € 456,07 € 
M C E  1.168,64 € 424,96 € 743,68 € 
T H M  730,40 € 265,60 € 464,80 € 
        5.537,32 € 2.013,57 € 3.523,75€ 

 
 
CENTRE PILOT SANT JUST ASPROSEAT(CIF Centre :G08692410) 
TUTOR/A LEGAL         
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Cost 

Ajuntament 
Exercici 
2018 

Exercici 
2019 

B C M  1.168,64 € 424,96 € 743,68 € 
H B B  876,48 € 318,72 € 557,76 € 
H S L  1.168,64 € 424,96 € 743,68 € 
R M L  511,28 € 185,92 € 325,36 € 
R P M  876,48 € 318,72 € 557,76 € 
S C J  1.168,64 € 424,96 € 743,68 € 
S C F  1.168,64 € 424,96 € 743,68 € 
    6.938,80 € 2.523,20€ 4.415,60 € 

 
 
CENTRO PSICOPEDAGOGICO CAN VIDALET(CIF Centre :38425445N) 
TUTOR/A LEGAL         
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Cost 

Ajuntament 
Exercici 
2018 

Exercici 
2019 

E  L  876,48 € 318,72 € 557,76 € 
F F M  1.000,00 € 363,64 € 636,36 € 
K Z I  876,48 € 318,72 € 557,76 € 
L T M  876,48 € 318,72 € 557,76 € 
L T M  876,48 € 318,72 € 557,76 € 
    4.505,92 € 1.638,52€ 2.867,40€ 

 
 
PSI-LAUT(CIF Centre :47619277P) 
TUTOR/A LEGAL         
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Cost 

Ajuntament 
Exercici 
2018 

Exercici 
2019 

C T J  1.062,40 € 424,96 € 637,44 € 



 
M R J  1.062,40 € 424,96 € 637,44 € 
P G S  1.062,40 € 424,96 € 637,44 € 
R E H  637,44 € 159,36 € 478,08 € 
S B J  1.062,40 € 424,96 € 637,44 € 

    4.887,04 € 1.859,20€ 
3.027,84
€ 

 
KHEPRA BARCELONA, S.L.P.(CIF Centre :B65395022 ) 
TUTOR/A LEGAL         
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Cost 

Ajuntament 
Exercici 
2018 

Exercici 
2019 

F F MC  1.168,64 € 424,96 € 743,68 € 
    1.168,64 € 424,96 € 743,68 € 

 
 
QUART.- Reconèixer les obligacions i proposar el pagament de 11.327,93 euros, 
corresponents al primer quadrimestre del curs 2018-2019, en concepte de 
beques d’educació especial i tractament psicoterapèutic. 
 
CINQUÈ.- Les quantitats compromeses en la present proposta, corresponents 
als trimestres lectius de l’exercici 2019, per valor de 20.155,87 euros, previ el 
reconeixement de les obligacions, seran pagades proporcionalment en dos 
terminis, durant els mesos de febrer i juliol de 2019, als centres següents: 
 

CENTRES N.I.F. Tram1 Tram2 Tram3 TOTAL 

NEUROESPLUGUE
S, S.L.P B66914508 1.168,64 € 876,48 € 1.168,64 € 3.213,76 € 

CENTRE 
D'ASSISTÈNCIA I 
DIAGNÒSTIC 
PSICOLÒGIC 
D'ESPLUGUES 

E59944215 1.699,84 € 1.513,92 € 2.018,56 € 6.232,32 € 

CENTRE 
D'EDUCACIÓ 
ESPECIAL LA 
SARDANA 
 

V60451598 2.013,57 € 1.510,18 € 2.013,57 € 5.537,32 € 

CENTRE PILOT 
SANT JUST 
ASPROSEAT 

G08692410 2.523,20 € 1.892,40 € 2.523,20 € 6.938,80 € 

CENTRO 
PSICOPEDAGOGIC
O CAN VIDALET 

38425445N 1.638,52 € 1.433,70 € 1.433,70 € 4.505,92 € 

PSI-LAUT 47619277P 1.859,20 € 1.513,92 € 1.513,92 € 4.887,04 € 

KHEPRA 
BARCELONA, S.L.P B65395022 424,96 € 318,72 € 424,96 € 1.168,64 € 

 
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. 



 
 
 
25. Proposta de justificació de la subvenció a l’ASSOCIACIÓ CLUB ESPLAI 
PUBILLA CASES "Casal d'Estiu" (exp.2018/150/2244). 
 
L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’any 2018 defineixen, 
entre d’altres, els requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, 
per aquest Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en 
qualsevol dels àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació 
de justificar l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma d’acreditar 
la realització de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la subvenció, com al 
procediment intern a seguir per valorar i aprovar aquesta justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern Local, en data 1 de juny  de 2018, va aprovar una 
subvenció a favor de l’entitat ASSOCIACIÓ CLUB D’ESPLAI PUBILLA CASES 
CAN VIDALET, per import de 22.361,04 euros pel desenvolupament del Casal 
d’estiu (infantil i jove), any 2018.  
 
Vist que en data 15 d’octubre de 2018, amb número de registre d’entrada 20.281, 
l’entitat ASSOCIACIÓ CLUB D’ESPLAI PUBILLA CASES CAN VIDALET 
presenta comptes justificatius relatius a la despesa executada pel 
desenvolupament del Programa d’activitats Casal d’estiu (infantil i jove), any 
2018 i que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General 
reguladora de la concessió de subvencions i a les Bases Reguladores per a 
l’atorgament de subvencions, segons informe emès per la Unitat Jurídic 
administrativa de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania. 
 
Vistos els informes emesos pels serveis tècnics municipals. 
 
Vista la regulació de l’Ordenança general reguladora de la concessió de 
subvencions i les Bases d’Execució del pressupost en vigor. 
 
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g. del Decret 
d’alcaldia núm. 1.466, de 18 de juny de 2015, per a la concessió de subvencions 
amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte. 
 
S’acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat 
ASSOCIACIÓ CLUB D’ESPLAI PUBILLA CASES CAN VIDALET (NIF G-
58300237), en relació a la subvenció atorgada per aquest Ajuntament pel 
desenvolupament del Programa d’activitats Casal d’estiu (infantil i jove), any 
2018, en els termes següents: 
 
 

ACTIVITAT 
SUBVENCIÓ 
APROVADA 
(aportació 
màxima) 

SUBVENCIÓ 80% DE 
L’APORTACIÓ 
MUNICIPAL 
(pagament 28/6/2018) 

SUBVENCIÓ 
ATORGADA  
(en funció ocupació 
real casal) 



 
Casal d’estiu infantil i jove 22.361,04 € 17.888,74 € 25.531,79 € 

 
SEGON.- Proposar el pagament de 4.472,30 euros a l’entitat  ASSOCIACIÓ 
CLUB D’ESPLAI PUBILLA CASES CAN VIDALET (NIF G-58300237), a càrrec 
de la partida pressupostària 36 33700 48008 (Conveni amb Club Esplai Pubilla 
Cases-Casals J) corresponent al 20% restant de l’aportació 2018 pel 
desenvolupament del Programa d’activitats Casal d’estiu (infantil i jove). 
 
 
26. Proposta d’adjudicació d’un contracte menor per a la realització del 
servei de d’auxiliars de conversa en llengua anglesa per als centres 
d’educació secundària (exp. 2019/924/1411). 
 
PRIMER.- Vista la Memòria relativa al contracte menor que seguidament es 
transcriu literalment: 
 
“MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR 
 
Núm. d’expedient: 2019/924/1411 
Assumpte: Contracte menor relatiu al servei d’un auxiliar de conversa en llengua 
anglesa per a tres centres d’educació secundària d’ Esplugues. 
Tipus de contracte: servei 
Procediment i forma d’adjudicació: Contracte menor 
 
Òrgan de contractació:  
 
L’òrgan de contractació és la Junta de Govern, de conformitat amb el que 
s’estableix al Decret d’Alcaldia núm. 2018/2314 de data 9 de juliol de 2018, en 
matèria de contractes menors. 
 
Justificació de la necessitat del contracte: 
 
La millora de la competència comunicativa oral en anglès és una demanda de la 
societat actual. En una societat canviant, dinàmica i global els nostres infants i 
joves han de ser persones amb la capacitat d’expressar-se  en diferents 
llengües per poder tenir el màxim d’oportunitats i aconseguir l’èxit educatiu i 
laboral. 
 
L’aprenentatge de l’anglès és una prioritat educativa de la nostra ciutat i  
l’Ajuntament d’Esplugues vol donar suport al centres educatius  en projectes i 
accions per millorar el coneixement de l’anglès del seu alumnat posant al seu 
abast recursos com els auxiliars de conversa en anglès. 
 
El projecte pretén dotar als tres instituts d’Esplugues d’un/a auxiliar de conversa 
nadiu en anglès com a prova pilot i a fins a final d’aquest curs.  Existeixen 
diferents empreses que es dediquen a seleccionar candidats i candidates en els 
seus països d’origen, a formar-los en competències didàctiques en anglès per a 
estrangers, a organitzar l’arribada i acollida al nostre país, i un cop aquí 



 
contractar-los com a participants del programa, tot fent-se càrrec de les quotes 
de la seguretat social i pagament d ‘una beca mensual com a gratificació . 
 
El projecte està destinat a estudiants d’ESO i batxillerat de tres centres 
d’educació secundària, als quals es dotarà amb un o una auxiliar de conversa 
durant 25 hores setmanals, a repartir entre els tres centres.  Aquest auxiliar de 
conversa té la missió de donar suport a l’aprenentatge oral dels estudiants, i en 
contraprestació , el centre educatiu cercarà una família d’entre el seu alumat i 
professorat amb la qual conviurà durant la seva participació en el programa. 
 
La descripció de l’objecte del contracte:  
 
- L’objecte del contracte és la prestació del servei d’un o una auxiliar de conversa 
nadiu en anglès per a tres centres educatius de secundària d’Esplugues.  
- Es tracta d’un contracte de servei  
- Codi CPV: 80000000-4 Serveis d’educació i formació 
- Aquest contracte no comporta, en cap cas, exercici d’autoritat pública. 
 
La 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. 
 
D’altra banda, és un programa nou i per tant una és una prova pilot de durada 
determinada durant aquest curs 2018-2019 que finalitzarà el proper mes de juny 
coincidint amb l’acabament del curs escolar. En cas que el programa es consolidi 
caldrà tramitar el corresponent contracte mitjançant procediment obert. 
 
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 

3.845,00€ Exempts 
d’Iva 3.845,00 € 47 32000 22699 

Despeses 
diverses 
d’ensenyament 

 
La 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 cap contracte menor dins l’any 2019 que 
superin els 15.000€ més IVA, inclòs els present. 
 
Vigència del contracte:  
 
La vigència del contracte és des de la seva adjudicació i fins al 21 de juny de 
2019, coincidint amb la fi de curs escolar 2018-2019. 
 
Lloc de la prestació:  
 
L’auxiliar de conversa es distribuirà en tres centres educatius: 
 
Institut la Mallola (carrer Andreu Amat, 11 ) 
Institut Severo Ochoa. ( carrer Severo Ochoa, 1-13 ) 
Institut Joanot Martorell ( carrer sant Mateu , 30-32 ) 
 
Termini de garantia o justificació del seu no establiment:  
 
Atesa la seva naturalesa no queden subjectes a termini de garantia. 
 
Forma de pagament del preu:  
 
Els pagaments es faran efectius prèvia presentació d’una factura a la finalització 
del contracte. 
 
Responsable del contracte:  
 
Directora del servei d’educació i ciutadania. 
 
Especificacions tècniques de la prestació: 
 
Concreció de l’objecte i especificacions tècniques: 
 
La prestació objecte del contracte consisteix en el servei d’un o una auxiliar de 
conversa nadiu en anglès per a tres centres educatius de secundària 
d'Esplugues (IES La Mallola, IES Severo Ochoa i IES Joanot Martorell), 
consistent en  25 hores de jornada lectiva per part de l’auxiliar de conversa, que 
s’haurà de repartir entre els 3 centres fins a final de curs, i durant les quals haurà 
donar suport al professorat en la pràctica oral de la llengua anglesa, 
preferiblement en classes desdoblades, per tal d’afavorir la parla oral de 
l’alumnat. 
 
Aquest servei comprèn les següents fases i compromisos a executar per part de 
l’empresa: 
 
1. Realitzar el procés d’entrevistes i selecció dels participants ( auxiliars de 
conversa en el seu país d’origen ) 
2. La formació i informació a la participació prèvies a la participació del programa. 
3. L’organització de l’arribada i de la documentació legal que necessiti l’auxiliar 
de conversa abans de venir. 



 
4. Formació on-line de l’auxiliar en el camp de l’educació i l’ensenyament 
d’idiomes com llengua estrangera. 
5. Registre i liquidació de les quotes de la Seguretat Social de l’ auxiliar de 
conversa com a participant del programa formatiu. Gestió i pagament mensual 
de les beques a l’auxiliar. 
6. Els dossiers informatius i l’assessorament per al correcte funcionament del 
programa, dirigits a tutors i famílies 
7. El suport al centre educatiu i a l’auxiliar de conversa per a obtenir la 
documentació necessària i formalitzar legalment la seva estada. 
8. El suport i seguiment del programa durant tot el temps que es desenvolupi. 
9. Formalització del conveni de participació de l’auxiliar de conversa d’acord amb 
les condicions del programa, incloent-hi la certificació per a la sol·licitud del visat 
d’estudiant. 
10. Assegurança de responsabilitat civil directa i subsidiària  dels fets que 
poguessin derivar-se de l’activitat de l’auxiliar de conversa en l’àmbit de l’escola.  
11. Lliurament i explicació detallada dels Dossiers informatius: Guies per als 
Tutors i Guies per a les famílies d’acollida. 
12. Substitució de l’auxiliar de conversa en cas de renúncia o finalització del 
programa. 
13. Telèfon d’assistència d’emergències (caps de setmana). 
14. Suport i seguiment durant tota la durada del programa. 
 
Les tasques pròpies de l’auxiliar de conversa son : 
 
- Assistir al professor/a titular de llengua anglesa a les classes pràctiques de 
conversa, sota la direcció d’aquest professional. 
- Reforçar les habilitats orals de l’alumnat en llengua anglesa. 
- Fomentar la motivació i l’interès de l’alumnat den llengua anglesa. 
- Proporcionar un model de correcció fonètica i gramàtica en llengua anglesa.  
- Col·laborar amb el professorat en la planificació de les activitats del programa  
i donar suport lingüístic. 
- Realitzar tasques de suport lingüístic al professorat. 
- Treball amb la classe completa o de forma individualitzada, en parelles, o en 
grups petits, proposant rols i diàlegs, jocs de taula o de preguntes i respostes, 
preparació d’exàmens oral com els de Cambridge, dictats, exposicions orals..... 
- Ajudar a resoldre dubtes sobre la llengua anglesa especialment dubtes de 
pronunciació i també donarà suport a la preparació de material per a les classes 
i suports complementaris. 
 
La formació i experiència requerides a l’auxiliar de conversa són: 
 
- Ser majors de 18 anys. 
- Estudiants universitaris o cursant estudis de grau universitari o superior. 
- Formació específica en l’ensenyament de la llengua anglesa per a estrangers. 
- Experiència o haver participat en altres programes d’auxiliars de conversa, 
intercanvis.  
- Experiència  prèvia en activitats amb infants o joves. 
 
Compromisos dels centres educatius.  



 
 
En tant que la col·laboració dels centres educatius és fonamental dins el projecte, 
cal que aquests: 
  
- Posin a l’abast de l’Ajuntament un tutor o referent per a la supervisió i 
tutorització d’aquest auxiliar de conversa. 
- Elaborin una memòria projecte amb objectius que continguin una avaluació dels 
continguts assolits per l’alumnat. 
- En cap cas l’auxiliar de conversa podrà fer de professor i impartir currículum, ja 
que la seva missió és la donar suport oral en grups majoritàriament reduïts. 
- Facin recerca d’una família entre l’alumnat i professorat del centre educatiu per 
acollir a l’auxiliar durant l’estada en el programa. 
 
La justificació de la insuficiència de mitjans per a la realització del servei 
(exclusivament en els contractes de serveis i contractes privats 
assimilables):  
 
L’Ajuntament no disposa de mitjans ni recursos tècnics ni humans suficients per 
realitzar aquest servei. 
 
Sol·licitud de l’oferta enviada a empresa o empreses amb aptitud per a 
l’execució del contracte: 
 
S’ha enviat una única sol·licitud d’oferta a l’empresa CAPS Internacional Institute 
S.L, amb NIF núm. B-66541541, que té una contrastada capacitat i solvència i 
es considera que l’ entitat te la capacitació i habilitació professional adequades 
per a la realització de l’objecte contractual. 
 
Valoració de l’oferta presentada: 
 
CAPS Internacional Institute S.L, amb NIF núm. B-66541541, ha presentat oferta 
per import de 3.845,00€, exempts d’IVA, i ajustada a les necessitats de 
l’Ajuntament en la que manifesta que complirà amb totes els requeriments i 
condicions del servei objecte del contracte. 
 
Persona jurídica a la que es proposa realitzar l’adjudicació: 
 
A la vista de l’oferta presentada, es proposa que l’adjudicació es realitzi a favor 
de l’entitat CAPS Internacional Institute S.L, amb NIF núm. B-66541541, i amb 
domicili a la Rambla Celler núm. 55, de Sant Cugat del Vallés, 08172, email 
caps@hometohome.es i telèfon 93 864 88 86.  
 
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.” 
 

mailto:caps@hometohome.es


 
SEGON.- Vist l’informe favorable emès pel secretari de la Corporació de 
conformitat amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic. 
 
Per la qual cosa i de conformitat amb el que s’estableix a la Disposició Addicional 
Segona de la Llei 9/2107, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014. 
  
S’acorda: 
 
1. Aprovar  l’expedient de contractació i la MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL 
CONTRACTE MENOR incorporada a l’expedient, aprovant expressament la 
necessitat de procedir a aquesta contractació que té per objecte la prestació del 
servei d’un o una auxiliar de conversa nadiu en anglès per a tres centres 
educatius de secundària a 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 total de 3.845,00 €, exempts 
d’IVA. 
 
4. Adjudicar el contracte a favor de CAPS International Institute, S.L., amb NIF 
B-66541541, per import total de 3.845,00 €, exempts d’IVA. 
 
5. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present,  per 
import total de 3.845,00 €, exempts d’IVA, a càrrec de la partida 47 32000 22699 
– Despeses diverses d’ensenyament, 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 dia de la seva adjudicació i fins al 21 de juny 
de 2019. 
 
8. La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, serà la Directora del Servei d’Educació i Ciutadania. 
 
9. Notificar la present resolució a la persona adjudicatària. 
 
10. Ordenar la publicació del contracte menor en la forma prevista a l'article 63.4 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
 
I sense més assumptes a tractar, a les 14:45 hores del dia abans esmentat, per 
la Sra. Alcaldessa es dona per finalitzada a la sessió, aixecant-se la mateixa; de 



 
tot això es lliura la present acta, que signa la Sra. Alcaldessa i jo, el secretari, 
que en dono fe. 
 


