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Junta de Govern 

 
SESSIÓ DECISÒRIA ORDINÀRIA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 15 DE 

FEBRER DE 2019 
 

A la Casa Consistorial d’Esplugues de Llobregat, a la sala de reunions, a les 
13:50 hores del dia 15 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 
JOSE ANTONIO HERNANDEZ SANCHEZ 
 
Secretari 
PEDRO CARMONA PEREZ 
 
Interventor 
JAVIER VICEN ENCUENTRA 
 
Oberta la sessió per la Sra. alcaldessa, s’hi entra en l’examen i debat dels 
assumptes que es relacionen a l’ordre del dia. 
 
 
1. Aprovació, si escau, de l’acta núm. 5/19 corresponent a la sessió 
ordinària de data 8 de febrer de 2019 i rectificació de l’acta núm. 45/18, 
corresponent a la sessió ordinària de data 21 de desembre de 2018. 
  
Per la Sra. alcaldessa i en relació a l’esborrany de les actes núm. 5/19 i núm. 
45/18 corresponents a les sessions ordinàries de dates 8 de febrer de 2019 i 21 
de desembre de 2018 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 d’inadmissió a tràmit del recurs extraordinari de revisió 
presentat per la Comunitat de Propietaris A, de l’immoble ubicat al carrer 
Laureà Miró, núm. 260-264 (exp.2018/5/2419). 
 
Vist que el 9 d’abril de 2018 (RGE 2018/5803), el senyor ..., en representació de 
la Comunitat de Propietaris A, de l’immoble ubicat al carrer Laureà Miró, núm. 
260-264, d’Esplugues de Llobregat, va presentar un recurs extraordinari de 
revisió contra la llicència urbanística d’obres majors concedida el 14 de 
novembre de 2014, a favor del senyor ..., per al canvi d’ús i les obres de 
transformació dels locals identificats com a departament 9 i 10, de l’escala B de 
la finca.  
 
Vist l’informe jurídic emès per l’Assessora jurídica de l’Àmbit de Territori i 
Sostenibilitat, que estableix el següent: 
 
“El 9 d’abril de 2018 (RGE 2018/5803), el senyor ..., en representació de la 
Comunitat de Propietaris A, de l’immoble ubicat al carrer Laureà Miró, núm. 260-
264, d’Esplugues de Llobregat, va presentar un recurs extraordinari de revisió 
contra la llicència urbanística d’obres majors concedida el 14 de novembre de 
2014, a favor del senyor ..., per al canvi d’ús i les obres de transformació dels 
locals identificats com a departament 9 i 10, de l’escala B de la finca.  
 
En relació amb aquest escrit, cal posar en relleu el següent: 
 
Anàlisi dels fets: 
 
El recurs es fonamenta en l’article 125.1.a) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, per considerar 
que en la concessió de la llicència mencionada es va incórrer en un error de fet, 
que resulta dels propis documents incorporats a l’expedient, com és l’Acta de la 
Junta General Ordinària de la Comunitat de Propietaris del carrer Laureà Miró, 
260. 
 
La persona recurrent afirma que el promotor de les obres va incorporar 18,67m² 
d’elements comuns a la seva propietat privada. 
 
Respecte d’aquesta Acta, en aquest escrit s’indica, succintament, que només és 
dels propietaris de l’escala B, i no de les dues subcomunitats, A i B, com hauria 
de ser; que la seva redacció és enganyosa, en tant que aparenta l’assistència 
del 100% dels coeficients i el 100% de les entitats, per a aparentar també una 
adopció d’acords per unanimitat respecte del permís al senyor ... per a la 
realització de les obres. En l’apartat cinquè d’aquest escrit s’afirma que s’ha 
assumit com a cert el document per part dels Serveis tècnics municipals, sense 
comprovar que no havia existit aprovació per part de la subcomunitat A. 
 
Segons el recurrent, es detecta l’error de la comprovació de la nota simple que 
aporta com a document adjunt a l’escrit del recurs, com a document núm. 3, de 
data 07/09/2016. Afirma que, de la seva consulta, es pot comprovar el nombre 
integrant de l’edifici, i les quotes de copropietat. 



 
 
L’escrit també adjunta, com a documents aportats núm. 4, 5 i 6, la declaració 
d’obra nova de l’edificació; la creació de les subcomunitats, i els estatuts de la 
finca, per acabar afirmant que la manca de comprovació dels documents adjunts 
núm. 3, 4 i 6 evidencien l’error de la resolució recorreguda. 
 
L’Acta de la Junta General Ordinària, de 5 de juny de 2014, mencionada pel 
recurrent, fa referència a la Comunitat de Propietaris del carrer Laureà Miró, 260, 
d’Esplugues de Llobregat; s’hi fan constar els temes de l’ordre del dia; les 
persones assistents i representades, amb els coeficients, i s’indica que és el 
100%. Es detallen els temes tractats, i les votacions, i està signada per Secretari 
administrador. 
 
Fonaments de dret  
 
En virtut de l’article 125 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, es podrà interposar recurs 
extraordinari de revisió contra els actes ferms en via administrativa davant l'òrgan 
administratiu que els va dictar, que també és el competent per resoldre'l, quan 
concorri alguna de les circumstàncies següents: 
 
“a) Que, en dictar-los, s'hagi incorregut en error de fet, que resulti dels mateixos 
documents incorporats a l'expedient. 
 
b) Que apareguin documents de valor essencial per a la resolució de l'afer que, 
encara que siguin posteriors, evidenciïn l'error de la resolució recorreguda. 
 
c) Que en la resolució hagin influït essencialment documents o testimonis 
declarats falsos per una sentència judicial ferma, anterior o posterior a aquella 
resolució. 
 
d) Que la resolució s'hagi dictat com a conseqüència de prevaricació, suborn, 
violència, maquinació fraudulenta o una altra conducta punible i s'hagi declarat 
així en virtut d'una sentència judicial ferma.” 
 
El recurs extraordinari de revisió s'ha d'interposar quan es tracti de la causa a) de 
l'apartat anterior, dins el termini de quatre anys següents a la data de la notificació 
de la resolució impugnada. En els altres casos, el termini és de tres mesos, a 
comptar del coneixement dels documents, o des que la sentència judicial esdevé 
ferma. 
 
Segons l’article 126 del mateix text legal, l'òrgan competent per resoldre el recurs 
pot acordar motivadament la inadmissió a tràmit, sense necessitat de sol·licitar 
un dictamen del Consell d'Estat, o òrgan consultiu de la comunitat autònoma, 
quan aquest no es fonamenti en alguna de les causes que preveu l'apartat 1 de 
l'article anterior, o en el supòsit que s'hagin desestimat pel que fa al fons altres 
recursos substancialment iguals. 
 
Si, un cop transcorregut el termini de tres mesos des de la interposició del recurs 



 
extraordinari de revisió, no s'ha dictat i notificat la resolució, s'entén desestimat, 
i queda expedita la via jurisdiccional contenciosa administrativa. 
 
Cal subratllar que el Tribunal Suprem ha declarat que els errors s’han d’apreciar 
tenint en compte només les dades de l’expedient administratiu en què s’hagin  
advertit, ja que s’ha de tenir en compte que, com disposa expressament la Llei 
de procediment administratiu, els errors de fet que motiven la interposició del 
recurs extraordinari de revisió han d’estar en els documents que formen 
l‘expedient i, a més a més, cal que es tracti d’errors patents i clars, sense que 
sigui necessari recórrer a la interpretació de normes aplicables a cada matèria, 
doncs els aspectes mencionats són les característiques essencials que 
caracteritzen i distingeixen l’error de fet, de l’error jurídic. 
 
Per altra banda, subratllar que l’error material no ha d’implicar una alteració 
fonamental del sentit de l’acte i ha d’afectar els pressupòsits fàctics determinants 
de la decisió administrativa, ja que no existeix un error d’aquest tipus quan la 
seva apreciació impliqui un judici valoratiu, o exigeixi una operació de qualificació 
jurídica. 
 
El Consell d’Estat, en doctrina reiterada, ha advertit la necessitat d’interpretar de 
forma restrictiva la tècnica de rectificació d’errors d’actes administratius, atès que 
aquesta implica que aquests actes subsisteixen rectificats, de manera que la 
diferència substancial entre la revisió d’ofici i la rectificació d’errors consisteix en 
què en aquells casos l’acte administratiu s’elimina i, en el seu cas, és substituït 
per un altre, mentre que, en la rectificació d’errors, subsisteix aquest acte, si bé 
es corregeix l’error. El Consell d’Estat ha assenyalat que aquesta tècnica de la 
rectificació d’errors és utilitzable d’acord amb el criteri del Tribunal Suprem, que 
exigeix les condicions materials a la correcció d’errors següent: 
 
a) Que es tracti de simples equivocacions elementals de noms, dates, 
operacions aritmètiques o de transcripcions de documents. 
b) Que l’error s’apreciï tenint en compte, exclusivament, les dades de l’expedient 
administratiu. 
c) Que l’error sigui patent i notori, sense necessitat d’acudir a normes jurídiques 
aplicables. 
d) Que no es procedeixi d’ofici a la revisió d’actes administratius ferms i 
consentits. 
e) Que no es produeixi una alteració fonamental en el sentit de l’acte, tota vegada 
que no existeix error material quan la seva apreciació impliqui un judici valoratiu 
o exigeixi una operació de valoració jurídica. 
f) Que no perilli la subsistència de l’acte administratiu. 
g) Que s’apliqui amb un profund criteri restrictiu. 
 
Per altra banda, també cal tenir en compte que, en aplicació i compliment de 
l’article 188 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, ja en vigor i aplicable a la 
llicència de 2014, mitjançant el qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, 
les llicències urbanístiques s’han d’atorgar d’acord amb el què estableixen 
aquesta Llei, el planejament urbanístic i les ordenances municipals.  
 



 
L’article 4 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament 
sobre protecció de la legalitat urbanística, defineix les llicències urbanístiques 
com a títols administratius que habiliten a les persones interessades per dur a 
terme els actes que estan subjectes a aquestes. El seu objecte és comprovar, 
per part de l’administració competent per a atorgar-les, l’adequació d’aquests 
actes a l’ordenament jurídic urbanístic, prèviament a la seva execució material.  
 
L’article 15 del mateix text reglamentari estableix que les llicències urbanístiques 
no alteren les situacions jurídiques privades existents entre els particulars, i 
s’entenen atorgades salvat el dret de propietat, i sense perjudici del dret de 
tercer. 
 
I, l’article 16 preveu que les llicències s’atorguen sense perjudici d’altres 
autoritzacions administratives que siguin exigibles.  
 
Destacar que les llicències són actes reglats que en tot cas han de ser 
concedides si el seu contingut s’ajusta a la Llei d’urbanisme, ja mencionada, el 
planejament urbanístic, i les ordenances municipals.  
 
Dit això, cal aclarir que, el fet que les llicències urbanístiques s’entenen 
atorgades salvat el dret de propietat i sense perjudici del de tercer s’interpreta 
jurídicament en el sentit que està prohibit en els procediments administratius 
sobre llicències urbanístiques que la resolució administrativa d’atorgament o 
denegació es fonamenti en qüestions de propietat civil, excloent únicament el 
supòsit que es trobin afectats béns de domini públic. 
 
Com a mostra representativa d’aquesta doctrina assentada, s’adjunta un 
fragment de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Galícia, de 26 
d’octubre 2005, quan estableix el següent: 
 
“Conviene precisar que la licencia, en cuanto acto administrativo, se encuentra 
condicionado en su otorgamiento por las prescripciones de la legislación 
urbanística y de los Planes, Normas y Ordenanzas, sin que con ocasión de su 
otorgamiento quepa valorar y considerar derechos de naturaleza civil, con la 
excepción, cuando una defensa administrativa sea posible, de los pertenecientes 
al órgano competente para su concesión. 
 
Los órganos municipales deben abstenerse de entrar a valorar con motivo de las 
solicitudes de licencia cuestiones de propiedad, por estar éstas reservadas a la 
Jurisdicción ordinaria. El Ayuntamiento tiene que examinar y ponderar, en cierta 
medida, la titularidad de la propiedad del solicitante siempre y cuando no exceda 
los límites de la apariencia jurídica, no entrando en un examen a fondo con objeto 
de no cometer una injerencia en cuestiones de propiedad cuyo juicio 
corresponde a los Jueces y Tribunales. 
 
La traducción legal de esta afirmación no es otra que la operatividad de la 
cláusula "salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de tercero» (...). 
 



 
(...) Que las licencias se concedan "dejando a salvo el derecho de propiedad y 
sin perjuicio del de tercero» significa que el otorgamiento de una licencia 
urbanística no supone reconocer que el solicitante es propietario del suelo o de 
la edificación correspondiente.” 
 
Aquesta jurisprudència s’ha mantingut fins a l’actualitat, sense variacions, tant 
pel Tribunal Suprem, com pels Tribunals Superiors de Justícia de les Comunitats 
Autònomes, en molt nombroses sentències (entre elles, la Sentència de la Secció 
Tercera del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de 10.02.2012, resolució 
nº 102/2012, recurs nº 28/2011, i altres de Madrid, Comunitat Valenciana, entre 
moltes altres).  
 
Els efectes d’aquesta regla serien bàsicament dos: 
 
- D’una banda, que l’atorgament de la llicència no té efectes en relació amb els 
drets de propietat. 
- De l’altra, la prohibició que una llicència s’atorgui o es denegui per motius 
relatius als drets de propietat de particulars. 
- El Tribunal Suprem determina que, "el otorgamiento de la licencia urbanística no 
supone que se reconozca que el solicitante es propietario del suelo o edificación 
correspondiente, y que, en consecuencia, nada se decide en ella sobre relaciones 
dominicales o sobre los problemas civiles que la obra autoritzada pueda ocasionar" 
(Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, de fecha 27.11.97). 
 
Amb aquesta afirmació, el Tribunal Suprem indica que, quan l’Administració 
municipal atorga una llicència, aquesta no està obligada a controlar la titularitat 
del terreny sobre el qual es pretén construir, o de la titularitat de l’edifici on es 
pretén executar l’obra. És a dir, que la llicència urbanística no és l’instrument 
idoni per a controlar titularitats jurídic-privades, les quals, en cas de dubte o de 
conflicte, s’han de discutir davant dels Tribunals de l’ordre civil. 
 
En aquest sentit, per a concedir una llicència urbanística d’obres, el Tribunal 
Suprem estableix que “Por eso ha dicho este Tribunal que basta una apariencia 
de titularidad para que la Administración ejerza las potestades que le atribuyen 
los artículos 178.2 del T.R.L.S. de 09.04.76 y 3.1 del R.D.U. de 23.06.78 
(sentencias de 12.06.87, 17.07.87 o, más recientemente, de 07.05.98)."  
 
Es dedueix directament de la doctrina anterior la innecessarietat que 
l’Administració examini drets de propietat a l’hora d’atorgar una llicència, i la 
impossibilitat que una llicència es denegui per motius de propietat. 
 
Les llicències són actes administratius l’objecte i finalitat última dels quals és que, 
mitjançant aquests, l’Administració efectua un control preventiu sobre l’activitat 
dels administrats per a assegurar que l’aprofitament dels terrenys que es pretén 
dur a terme s’ajusta a l’ordenació urbanística, de tal manera que la normativa 
que cal examinar és precisament aquesta, i no cap altra normativa, i no 
correspon a l’Administració controlar, a través de la llicència, la titularitat 
dominical del terreny sobre el qual es pretén construir. Primer, perquè no és 



 
aquesta la finalitat de l’acte administratiu. Però també, perquè l’Administració no 
té competències per poder-se pronunciar al respecte.  
 
En definitiva, la llicència urbanística no té cap efecte sobre els drets reals, els 
quals no es modifiquen, ni s’alteren. 
 
L’Ajuntament no pot examinar res més a l’hora d’atorgar una llicència urbanística, 
de manera que no és possible un examen més exhaustiu dels títols de propietat 
presentats sense envair competències dels Jutjats i Tribunals civils. És, per tant, 
la via civil, a la qual s’han de remetre els interessats que pretenguin ostentar 
drets de propietat contradictoris amb els drets del sol·licitant o beneficiari de la 
llicència.  
 
L’òrgan competent per a la concessió de llicències urbanístiques és la Junta de 
Govern Local, per delegació expressa efectuada mitjançant Decret núm. 1466, 
de 18 de juny de 2015. 
 
Per tant, en virtut de l’article 126.1, en relació amb l’article 125.1 de la Llei 
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, l’òrgan competent per a resoldre aquesta petició, i per 
a inadmetre a tràmit, és la Junta de Govern Local. 
 
Conclusions  
 
El recurs extraordinari de revisió presentat es fonamenta en el supòsit de l’article 
125.1.a) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques, segons el qual, es podrà interposar recurs 
extraordinari de revisió, contra els actes ferms en via administrativa, quan 
concorri que, en dictar-los, s'hagi incorregut en error de fet, que resulti dels 
mateixos documents incorporats a l'expedient. 
 
Aquest error, segons la doctrina i la jurisprudència ja comentada, ha de ser una 
errada material o de fet, que no un error de dret. És a dir, que es tracti d’una 
errada patent, palmària i evident, com podrien ser les errades de tipus tipogràfic, 
error en una operació aritmètica, en un nom, etc. Però no que es tracti d’un error 
que impliqui l’elaboració d’una deducció jurídica o una interpretació, o calgui 
recórrer a normes jurídiques aplicables. 
 
En aquest cas, la persona recurrent manifesta que l’acta de la Junta General de 
Propietaris de 5 de juny de 2014 està redactada de manera enganyosa, per tal 
de simular la celebració de la Junta General de propietaris de l’immoble del carrer 
Laureà Miró, núm. 260, quan, en realitat, era només de l’escala B. 
 
En l’escrit s’afirma que es podria/s’hauria d’haver comprovat els coeficients per 
part dels Serveis tècnics municipals, a l’hora de d’informar i concedir la llicència. 
Ara bé, per a la seva comprovació, aporta ara el document que ha de servir per 
a realitzar tal comprovació, com és la nota simple del Registre de la Propietat 
com a document adjunt a l’escrit del recurs.  
 



 
En definitiva, des d’un punt de vista estrictament formal, en el propi recurs es 
reconeix que, per a la comprovació de la validesa de l’acta aportada, caldria 
haver comprovat un document que s’aporta en aquests moments. En aquest 
sentit, ja no concorre en aquest cas la circumstància de l’article 125.1.a) de la 
Llei de procediment. 
 
Però és que, en qualsevol cas, i no obstant això, no es podria tampoc considerar 
que es tracta d’una errada de fet; material, evident i palmària, de l’Acta de 
referència, en els termes definits anteriorment, des del moment en què la 
persona recurrent descriu el document com a enganyós i de simulació, com a 
mínim insinuant la seva incertesa o falsedat.  
 
És a dir que, en cap moment s’evidencia cap errada material del propi document, 
sinó que, en tot cas, s’insinua que la manera com s’ha elaborat respon a una 
voluntat d’engany i simulació d’una situació que no és la real, la qual cosa 
implicaria, necessàriament, una labor d’investigació i/o una valoració i/o 
qualificació jurídica del document que res té a veure amb una errada material o 
de fet. 
 
I, caldria afegir que, tampoc es pot entendre que es tracta d’una errada material 
evident, patent i palmària quan, en l’Escriptura de segregació, permuta, 
agrupació de finques i canvi d’ús, de 26 de maig de 2015, davant del Notari 
Miguel Ángel Rodríguez Barroso, i número de protocol 1952, que consta a 
l’expedient, el senyor Notari adjunta i protocol·litza a l’escriptura tant la llicència 
de canvi d’ús i obres, com l’Acta de de la Junta General de Propietaris de 5 de 
juny de 2014, com a document que s’entén que el propi Notari va creure correcte 
i vàlid. 
 
Per tant, no es pot entendre que, de cap manera, concorri en aquest cas la 
circumstància de l’article 125.1.a) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, que habilita a 
poder presentar un recurs contra un acte ferm i consentit, i, en aquest sentit, 
s’informa que correspon inadmetre a tràmit el recurs extraordinari de revisió 
presentat el 9 d’abril de 2018 (RGE 2018/5803), pel senyor ..., en representació 
de la Comunitat de Propietaris A, de l’immoble ubicat al carrer Laureà Miró, núm. 
260-264, d’Esplugues de Llobregat, a l’empara de l’article 126.1 de la Llei del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques.   
 
Dit això, i al marge que, des d’un punt de vist formal, no és admissible el recurs 
extraordinari de revisió d’anàlisi, per les raons esgrimides, cal subratllar que, en 
qualsevol cas, l’administració local, tal i com es desprèn de la doctrina i la 
jurisprudència indicada anteriorment, quan analitza una petició per tal de 
concedir, o denegar, una llicència urbanística, es limita a constatar l’ajust del 
projecte tècnic presentat pel peticionari, a les previsions de la legislació i el 
planejament urbanístics i les ordenances municipals sobre ús del sòl i edificació 
vigents en el moment de la resolució de la sol·licitud. Com a acte reglat que és, 
en cas que hi hagi tal ajust a la legalitat urbanística, només pot optar per 
concedir-la. 
 



 
Es dedueix, per tant, de la doctrina mencionada anteriorment, la innecessarietat 
que l’Administració examini drets de propietat a l’hora d’atorgar una llicència, i la 
impossibilitat que una llicència es denegui per motius de propietat. 
 
Les llicències són actes administratius l’objecte i finalitat última dels quals és que, 
mitjançant aquests, l’Administració efectuï un control preventiu sobre l’activitat 
dels administrats per a assegurar que l’aprofitament dels terrenys que es pretén 
dur a terme s’ajusta a l’ordenació urbanística, de tal manera que la normativa 
que cal examinar és precisament aquesta, i no cap altra normativa, i no 
correspon a l’Administració controlar, a través de la llicència, la titularitat 
dominical del terreny sobre el qual es pretén construir. Primer, perquè no és 
aquesta la finalitat de l’acte administratiu. Però també, perquè l’Administració no 
té competències per poder pronunciar-se al respecte.  
 
L’Ajuntament no pot examinar res més a l’hora d’atorgar una llicència urbanística, 
de manera que no és possible un examen més exhaustiu dels títols de propietat 
presentats, sense envair competències dels Jutjats i Tribunals civils. 
  
És, per tant, la via civil, a la qual s’han de remetre els interessats que pretenguin 
ostentar drets de propietat contradictoris amb els drets del sol·licitant o beneficiari 
de la llicència.” 
 
Per tot l’exposat, 
  
S’acorda: 
 
PRIMER.- INADMETRE A TRÀMIT el recurs extraordinari de revisió presentat el 
9 d’abril de 2018 (RGE 2018/5803), pel senyor ..., en representació de la 
Comunitat de Propietaris A, de l’immoble ubicat al carrer Laureà Miró, núm. 260-
264, d’Esplugues de Llobregat, contra la llicència urbanística d’obres majors 
concedida el 14 de novembre de 2014, a favor del senyor ..., per al canvi d’ús i 
les obres de transformació dels locals identificats com a departament 9 i 10, de 
l’escala B de la finca, a l’empara de l’article 126.1 de la Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, 
d’acord amb les argumentacions fetes constar a la part expositiva d’aquest acord. 
 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord a les persones interessades.  
 
 
3. Proposta d’aprovació per contracte menor del subministrament de 
mobiliari urbà, bancs, cadires i suports papereres (exp. 2019/546/1432). 
 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació del subministrament de mobiliari 
urbà, de 50 bancs, 20 cadires i 40 suports de papereres per l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat.  
 
Tipus de contracte: Subministrament 
Objecte: subministrament de mobiliari urbà, de 50 bancs, 20 cadires i 40 suports 
de papereres per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.  



 
Procediment de contractació: Contracte menor. Tramitació: Ordinària 
Codi CPV: 34928400-2 
Valor estimat del contracte: 12.810,00 € IVA: 2.690,10 € 
Preu:15.500,10 €  
Duració: El termini màxim previst per la realització i entrega de la totalitat del 
subministrament serà de 30 dies, iniciant-se com a màxim 5 dies a comptar des 
de la notificació de l'acord de l'adjudicació del contracte menor. 
 
A l’expedient administratiu consta degudament incorporada la Memòria 
justificativa en la que resta acreditada la necessitat de la contractació i que no 
han estat alterades les regles generals de la contractació. 
 
Consta també a l’expedient l’oferta presentada per PARQUES Y JARDINES 
FABREGAS, S.A.U., amb NIF A58574526, per import de 15.500,10 € 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 la disponibilitat de crèdit adequat i suficient en el 
pressupost de la corporació per a l’exercici 2019. 
 
Per la qual cosa i de conformitat amb el que s’estableix a la Disposició Addicional 
Segona de la Llei 9/2107, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014. 
En ús de les competències delegades atorgades mitjançant Decret de l’Alcaldia 
núm. 1466 de 18 de juny de 2015. 
 
S’acorda: 
 
1. Aprovar  l’expedient de contractació i la MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL 
CONTRACTE MENOR incorporada a l’expedient, aprovant expressament la 
necessitat de procedir a aquesta contractació que té per objecte el 
subministrament de mobiliari urbà, de 50 bancs, 20 cadires i 40 suports de 
papereres per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.  
 
2. Declarar que s’ha procedit a la comprovació de la regla d’incompatibilitat de 
l’article 118.3 de la Llei 9/2017. 
 
3. Aprovar el pressupost del contracte per import de 12.810,00 €, més 2.690,10€ 
corresponents al 21% d’IVA. 
 
4. Adjudicar el contracte a PARQUES Y JARDINES FABREGAS, S.A.U. 
A58574526 per import de 12.810,00 €, més 2.690,10 € corresponents al 21% 
d’IVA, sent un import total del 15.500,10 €, IVA inclòs. 
 



 
5. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
un import màxim de 15.500,10 euros, IVA inclòs, a càrrec de la partida 12 15100 
62500 MOBILIARI URBA 2019, del pressupost municipal en vigor, a favor de 
PARQUES Y JARDINES FABREGAS, S.A.U. A-58574526. 
 
6. El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura o factures 
corresponents degudament signades per l’adjudicatària i degudament 
conformades per la persona designada responsable del projecte. 
 
7. La data d'execució material dels treballs serà acordada entre la persona 
adjudicatària i la persona designada com a responsable del contracte. En tot cas, 
la realització i entrega de la totalitat del subministrament serà de 30 dies. 
 
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 del servei per a la redacció 
del projecte bàsic i executiu per esmenar deficiències constructives en 
paviments i pendents interiors dels vestidors del camp de futbol Salt del Pi 
(exp. 2019/752/1411). 
 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació del servei de redacció del 
projecte bàsic i executiu per esmenar deficiències constructives en paviments i 
pendents interiors dels vestidors del camp de futbol Salt del Pi d’Esplugues de 
Llobregat.   
 
Tipus de contracte: Servei 
Objecte: servei de redacció del projecte bàsic i executiu per esmenar deficiències 
constructives en paviments i pendents interiors dels vestidors del camp de futbol 
Salt del Pi d’Esplugues de Llobregat.   
Procediment de contractació: Contracte menor. Tramitació: Ordinària 
Codi CPV: 71200000-0 
Valor estimat del contracte: 6.944,94€  IVA: 1.458,44 € 
Preu: 8.403,38 € 
Duració: El termini de lliurament és de 6 setmanes, iniciant.se des del dia següent 
a la notificació de l’adjudicació d'aquest 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 FJAM, per import de 8.403,38 
€ IVA inclòs, que es considera a la Memòria justificativa ajustada a les necessitats 
municipals i a les característiques específiques del contracte. La mateixa 
memòria indica que la persona que es proposa com a contractista no ha subscrit 
amb aquest Ajuntament altres contractes menors que individual o conjuntament 
superin les xifres límit per aquest tipus de contracte. 
 
Ha estat comprovada la disponibilitat de crèdit adequat i suficient en el 
pressupost de la corporació per a l’exercici 2019. 
 
Per la qual cosa i de conformitat amb el que s’estableix a la Disposició Addicional 
Segona de la Llei 9/2107, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 
En ús de les competències delegades atorgades mitjançant Decret de l’Alcaldia 
núm. 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 
redacció del projecte bàsic i executiu per esmenar deficiències constructives en 
paviments i pendents interiors dels vestidors del camp de futbol Salt del Pi 
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 6.944,94€, més 
1.458,44€ corresponents al 21 % d’IVA.  
 
4. Adjudicar el contracte a FJAM per import de 6.944,94€, més 1.458,44€ 
corresponents al 21% d’IVA, sent un import total del 8.403,38€, IVA inclòs. 
 
5. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
un import màxim de 8.403,38 euros, IVA inclòs, a càrrec de la partida 12 34200 
61900 REFORMA VESTIDORS CAMPS DE FUTBOL, del pressupost municipal 
en vigor, a favor de ... 
 
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 de lliurament és de 6 setmanes, iniciant.se des del dia següent a la 
notificació de l’adjudicació d'aquest 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 . 
 
 

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS 
5. Proposta d’aprovació de relacions de despeses i reconeixement 
d’obligacions (exp. 2019/1656/717). 
 
Per la Secció de Comptabilitat s’han elaborat les següents relacions de despesa: 
 
Relació núm. 6 de documents O en fase prèvia per un import total de 71.532,04€ 
 
Relació núm. 7 de documents O en fase prèvia per un import total de 54.872,64€ 
 
Relació núm. 8 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 206.67€ 
 
Tots el documents comptables “O” porten annexat el corresponent document 
justificatiu que ha estat conformat per la persona tècnica adient i fiscalitzada pel 
Servei d’Intervenció. 
  
S’acorda: 
 
1. Relació núm. núm. 6 de documents O en fase prèvia per un import total de 
71.532,04€ 
 
2. Relació núm. 7 de documents O en fase prèvia per un import total de 
54.872,64€ 
 
3. Relació núm. 8 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
206.67€ 
 
 
6. Proposta que consisteix en donar compte de la jubilació voluntària 
ordinària d’un agent de la Policia Local (exp. 2019/735/1487). 
 
Atès que el Sr. ..., mitjançant instància de 16 de gener de 2019, ha demanat la 
jubilació anticipada ordinària a partir del 20 de febrer de 2019. 
 
Atès que de les dades que consten en aquest departament, resulta que el Sr. ..., 
és funcionari de carrera d’aquest Ajuntament, categoria d’agent de la Policia 



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



 
PRIMER.-  Declarar al Sr. ... en situació de jubilació anticipada ordinària, segons 
petició formulada per l’interessat, amb efectes del dia 20 de febrer de 2019, de 
conformitat amb la normativa vigent abans esmentada, i condicionada al 
reconeixement de la prestació per jubilació atorgada per la Seguretat Social. 
 
SEGON.-  Informar d’aquest acord la Junta de Personal. 
  
 
7. Proposta d’adhesió al conveni marc de col·laboració amb el Servei Català 
de Trànsit. Control d'estupefaents (exp. 2019/1376/1432). 
 
La Generalitat de Catalunya, mitjançant el Servei Català de Trànsit, estableix 
com una de les línies prioritàries d’actuació la cooperació amb els ajuntaments i 
les autoritats locals en matèria de seguretat viària, amb l’objectiu de contribuir a 
la creació d’una nova cultura de conducció, circulació i mobilitat. 
 
Al Pla de seguretat viària s’estableix una línia de cooperació amb els governs 
local, donada la importància que té la seguretat viària a les vies urbanes. Una de 
les accions establertes al Pla de seguretat viària per tal d’impulsar un espai 
continu de seguretat viària i involucrar  i coordinar entitats públiques i privades 
en la millora de la mobilitat segura, és la d’establir un marc de col·laboració en 
matèria de seguretat viària entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament, per 
tal de desenvolupar una participació millor i més efectiva d’ambdues parts en el 
disseny, execució i evolució de les polítiques de seguretat viària. 
 
En aquest sentit, l’actuació entre ambdues administracions públiques esdevé 
imprescindible per a l’assoliment dels objectius connaturals a la seguretat i ordre 
públics; un dels instruments més adequats per a aquesta relació 
interadministrativa és la subscripció del Conveni Marc de Col·laboració entre el 
Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, en matèria de 
seguretat, com a referent de les actuacions conjuntes entre Generalitat de 
Catalunya i la Corporació local en aquest àmbit específic.  
 
Tant el Servei Català de Trànsit com l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat 
consideren aconsellable vigilar i controlar el nivell de consum de drogues en 
l’àmbit local amb l’objectiu d’incrementar els nivells de seguretat viària. 
 
En concret, un dels àmbits específics de col·laboració en matèria de seguretat 
viària és el control d’estupefaents mitjançant l’aportació de material tècnic i de 
suport destinat al cos de la Policia local del municipi d’Esplugues de Llobregat. 
Els termes d’aquesta col·laboració es contenen a l’Annex 5 de l’esmentat 
Conveni Marc i que es proposa la seva subscripció. 
 
Vist l’informe del Director de Policia Local, favorable a la signatura del 
corresponent conveni, i que l’acord i signatura d’aquest conveni no comporta ni 
preveu cap despesa econòmica entre les parts, i haurà de permetre al nostre 
ajuntament, mitjançant el servei de la Policia Local, disposar de nous elements 
materials i d’un assessorament i assistència tècnica que hauran de possibilitar 
una millora en l’àmbit de la seguretat viària al nostre municipi. 



 
 
S’acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar el text del Conveni Marc de Col·laboració entre el Servei 
Català de Trànsit i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat,  i l’Annex 5 al Conveni, 
relatiu a la col·laboració en matèria de controls d’estupefaents amb aportació de 
kits de detecció de substàncies estupefaents i material de suport. 
El present conveni no suposa l’assumpció de cap despesa per part de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 
 
SEGON.- Facultar la Sra. Alcaldessa per a la formalització de l’esmentat Conveni. 
 
 
8. Proposta d’aprovació de l’Oferta Pública d'Ocupació per a l’exercici 2019 
(exp. 2019/1454/1755). 
 
Vist que el que disposa el Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel 
qual s’aprova el text refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, segons el qual  
les necessitats de recursos humans amb assignació pressupostària que no es 
puguin cobrir amb els efectius de personal existents seran objecte d’oferta 
pública d’ocupació. 
 
Vist que la relació de places de la plantilla de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat s’ha confeccionat en compliment de la normativa vigent.  
 
Vist el que disposen els articles  59 i 60 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 
d’octubre, en relació a l’Oferta Pública d’Ocupació. 
 
Vist l’acord del Ple Municipal del dia 21 de novembre de 2018 pel qual s’aprova 
el pressupost d’aquest Ajuntament per a l’any 2019, així com la plantilla i la 
relació de llocs de treball.  
 
Vist l’articulat de la Disposició transitòria segona, Taxa addicional de reposició de 
la Policia Local, del Reial Decret 1449/2018, de 14 de desembre, pel qual 
s’estableix el coeficient reductor de l’edat de jubilació a favor dels policies locals 
al servei de les entitats que integren l’Administració Local, on diu textualment:  
 
“De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional centésima 
sexagésima quinta de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2018, y en aplicación de la misma, la tasa de reposición 
adicional será efectiva desde la presentación de la solicitud de jubilación 
anticipada. La persona interesada deberá comunicar a la Administración 
municipal correspondiente su voluntad de acogerse a esta modalidad de 
jubilación antes del día 31 de enero de cada año.” 
 
Vist que hem de tenir en compte la “Disposición adicional centésima sexagésima 
quinta.” Que diu: “Tasa adicional de reposición de la policía local. Adicionalmente 
a lo previsto en el artículo 19 de esta Ley, y con el fin de garantizar el ejercicio 
de las funciones de las Administraciones Públicas en materia de seguridad y 



 
orden público, en el supuesto de que en aplicación de lo establecido en el artículo 
206.1 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social se produzca 
el anticipo de edad de jubilación de los policías locales, las Entidades Locales 
podrán disponer durante 2018, exclusivamente para este colectivo, de una tasa 
adicional de reposición determinada por el número de bajas que se prevean en 
este ejercicio y en el ejercicio 2019 como consecuencia de dicho adelanto de la 
edad de jubilación. Esta tasa adicional se descontará de la que pudiera 
corresponder en los ejercicios 2019 y 2020.” 
 
Atès que fins al dia 31 de gener de 2019, han presentat sol·licitud de jubilació 
acollint-se al Reial Decret 1449/2018, de 14 de desembre, mitjançant registre 
d’entrada números i dates segons detall els següents agents de la Policia Local:  
 

TIP 
NÚMERO 

REGISTRE 
D’ENTRADA 

NÚMERO 

DATA 
REGISTRE 

NÚMERO 
EXPEDIENT 

DATA 
JUBILACIÓ 

99 2019-1341-E 17/01/2019 2019/736/1487 01/04/2019 
162 2019-878-E 13/01/2019 2019/725/1487 01/04/2019 
197 2019-1188-E 15/01/2019 2019/730/1487 01/04/2019 
186 2019-1298-E 16/01/2019 2019/735/1487 20/02/2019 
77 2019-1441-E 18/01/2019 2019/751/1487 03/05/2019 

 
Vist que en data 28 de desembre de 2018, el Consell de Ministres va adoptar 
l’acord pel qual s’establien els criteris d’aplicació de la pròrroga per a l’any 2019 
dels Pressupostos Generals de l’Estat de 2018. Aquesta mesura compleix amb 
allò estipulat a l’article 134 de la Constitució Espanyola, on es recull que sinó 
s’ha aprovat una nova Llei de Pressupostos el dia 1 de gener, es consideraran 
automàticament prorrogats els Pressupostos Generals de l’exercici anterior fins 
l’aprovació d’altres comptes públiques.  
 
Així doncs, atès el que disposa l’article 19. Oferta d’Ocupació Pública o altre 
instrument similar de gestió de la provisió de necessitats de personal. de la Llei 
6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018, que 
fixa, amb caràcter general, en un màxim del 100 % la taxa ordinària de reposició.  
 
Vist el que disposa l’article 19.Ú.5, “Per a les Forces i Cossos de Seguretat de 
l’Estat, Cossos de Policia Autonòmica i Policies Locals la taxa de reposició serà 
del 115 per cent”.  
 
Vist que s’ha de complir el que estableix l’article 91 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL), en relació amb l’article 128 
del Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, 
aprovat mitjançant Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, sobre 
aprovació de l’Oferta Pública d’Ocupació. 
 
Places subjectes a taxa de reposició d’efectius.  
 
La taxa de reposició d’efectius, pel que fa a les places d’agent de la Policia Local, 
i tenim en compte les jubilacions sol·licitades segons el Reial Decret 1449/2018, 
de 14 de desembre, pel qual s’estableix el coeficient reductor de l’edat de 



 
jubilació a favor dels policies locals al servei de les entitats que integren 
l’Administració Local per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat en l’exercici 
2019 és de cinc places.  
 
L’article 19.Ú.1. de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2018 
assenyala que: “Respectant, en tot cas, les disponibilitats pressupostàries del 
Capítol I i dels corresponents pressupostos de despeses”  
 
Places de Policia Local.   
 
5 places d’Agent de la Policia Local.   
 
Atès que s’ha negociat amb els representats del treballadors en sessió celebrada 
en data 8 de febrer de 2019 i es va acordar la convocatòria de la relació de totes 
les places anteriorment descrites.  
  
S’acorda: 
 
Únic.- Aprovar l’Oferta Pública d’Ocupació per l’any 2019, amb el següent detall:   
 
FUNCIONARIS DE CARRERA.  
 
Denominació Grup Nombre  Places Modalitat de Selecció 
     Subescala Serveis Especials 
     Policia Local 
 Agent C2 5 Concurs-Oposició Lliure 
TOTAL  5  

 
 
 
9. Proposta d’interposició del recurs contenciós administratiu contra el 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya relatiu al 
finançament de les llars d’infants municipals (exp. 2018/1366/16). 
 
Amb data 27 de juny de 2018, aquest Ajuntament va presentar una reclamació 
prèvia al Departament d’ Ensenyament de la Generalitat de Catalunya relativa al 
finançament de les llars d’ infants municipals en relació als cursos escolars 2015-
16, 2016-17 i 2017-18, registre d’ entrada 0200/12734/2018. 
 
Malgrat el temps transcorregut, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya no ha resolt l’esmentada reclamació, per la qual cosa hem de 
considerar-la desestimada tàcitament. 
 
Atès que l’ esmentada resolució tàcita és lesiva als interessos municipals, i vist 
el dictamen previ subscrit per lletrat d’aquesta Corporació, i emès a efectes del 
previst a l'article 54,3, del R.D. Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril 
  
S’acorda: 
 



 
1r.-Interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra l’ esmentada 
resolució tàcita del Departament d’ Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
 
2n.-Que la representació i defensa d'aquesta Corporació sigui assumida, 
indistintament, pels lletrats de la mateixa, JAF i PCP. 
 
 
10. Proposta d’adhesió a l’acord relatiu a la contractació de persones 
desocupades en el marc del programa Treball i Formació, promogut pel 
SOC (exp. 2018/2646/66). 
 
L’any 2013, la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de 
Municipis, la Comissió Obrera Nacional de Catalunya, la Unió General de 
Treballadors de Catalunya i la Secretaria d’Ocupació i Relacions Laborals del 
Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya varen signar 
un “Acord relatiu a la contractació de persones aturades que hagin exhaurit la 
prestació i/o subsidi, inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades en el 
marc del programa Treball i Formació promogut pel Servei d'Ocupació de 
Catalunya”. Aquest Acord va ser prorrogat l’any 2014 i, pel que fa a l’any 2015, 
el secretari d’Ocupació i de Relacions Laborals  del departament d’Empresa i 
Ocupació de la Generalitat de Catalunya en data 17 de juliol de 2015, va emetre 
un certificat relatiu a la vigència de l’Acord signat l’any 2013  en tots els 
programes de Treball i de Formació i Treball i Formació Renda Mínima d’Inserció 
que es convoquin durant la present legislatura. 
 
En data 07/09/2016, el departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat de Catalunya, la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació 
Catalana de Municipis, la Comissió Obrera Nacional de Catalunya i la Unió 
General de Treballadors de Catalunya van subscriure un nou “Acord relatiu a la 
contractació de persones en situació d’atur inscrites com a demandants 
d’ocupació no ocupades, en el marc del programa Treball i Formació promogut 
pel Servei d’Ocupació de Catalunya.” 
 
En aquest Acord s’estableix: 
- una duració mínima de sis mesos i màxima de dotze mesos dels contractes 
(en funció del col·lectiu que la corresponent convocatòria de subvencions del 
programa Treball i Formació estableixi) 
- un salari brut mensual de 1.000 euros, més el prorrateig de dues gratificacions 
extraordinàries 
- una indemnització per finalització de contracte, proporcional a la duració del 
contracte, de dotze dies de salari per cada any de treball 
- una formació obligatòria de les persones contractades, que es farà en horari 
de treball 
- els llocs de treball ocupats no correspondran en cap cas a llocs estructurals, i 
hauran d’estar directament relacionats amb l’interès social del projecte 
subvencionat 
- una vigència de l’Acord durant l’any 2016, amb possibilitat de ser prorrogada 
si les parts signatàries ho acordessin. 



 
 
En data 25/06/2018, l’Ajuntament rep la pròrroga de l’acord signat al 2016 
adaptat a les noves convocatòries i a la normativa actual, relativa a la 
contractació de persones en el marc de projecte Treball i Formació per a la 
convocatòria 2018.  
 
Atès que la clàusula sisena d’aquest Acord estableix la facultat d’adherir-s’hi per 
part de  les entitats locals de Catalunya i les seves entitats dependents o 
vinculades mitjançant el corresponent acord de l’òrgan competent. 
 
Vist l’informe emès per la Tècnica de Promoció Econòmica, on entre d’altres, es 
considera del màxim interès participar en el programa Treball I Formació i 
d’altres. 
 
S’acorda: 
 
PRIMER.-  Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat a 
l’ ”Acord relatiu a la contractació de persones en situació d’atur inscrites com a 
demandants d’ocupació no ocupades, en el marc del programa Treball i Formació 
promogut pel Servei d’Ocupació de Catalunya”, prorrogat per a la convocatòria 
2018 
 
SEGON.- Notificar el present acord a les entitats i/o organismes interessats. 
  
 
11. Proposta de desestimació d'una sol·licitud de subvenció per a la 
contractació de persones desocupades (exp. 2018/2641/39). 
 
L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, amb el suport i el finançament de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona ha establert una línia d’ajuts a empreses i entitats 
ubicades a Esplugues de Llobregat i a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb 
l’objectiu d’impulsar l’activitat econòmica i la creació d’ocupació de qualitat al 
territori mitjançant un ajut de fins a un màxim del 50% del cost laboral de 
contractacions de persones en situació d’atur residents a Esplugues de Llobregat. 
 
A tal efecte, la Junta de Govern Local en data 27 de juliol de 2018 aprovà les 
Bases d’ajuts econòmics destinats a la contractació per empreses i entitats  de 
persones desocupades residents a Esplugues de Llobregat, així com la 
convocatòria publicada al BOPB el 13 d’agost de 2018. 
 
En data 30 de novembre de 2018, amb número de registre d’entrada 2018/24231, 
el Sr. ..., presentà sol·licitud de subvenció econòmica per a la contractació de 
persones desocupades. 
 
Una vegada revisada la documentació, mitjançant correu electrònic, i d’acord 
amb l’apartat 5) de les esmentades Bases, se li reclama, entre d’altres, la 
presentació de documentació conforme està al corrent de les seves obligacions 
tributàries i de Seguretat Social,  
 



 
Atès que el Sr. ... presentà: 
- Certificat, amb data de emissió 3 de desembre de 2018, on consta que no es 
troba al corrent de les obligacions amb l’Agència Tributària.  
- Certificat, amb data de emissió 4 de desembre de 2018, on consta que té un 
deute pendent amb la Tresoreria General de la Seguretat Social. 
 
Atès la manca de resposta al requeriment de data 7 de gener d’enguany, on es 
reitera la petició de subsanació de la documentació abans esmentada i per tant 
incompleix amb els requisits exigits a l’apartat 5) de les Bases d’ajuts econòmics 
destinats a la contractació per empreses i entitats de persones desocupades per 
a l’any 2018. 
 
D’acord amb l’informe emès pel Servei de Promoció Econòmica on s’informa que 
la sol·licitud presentada no és conforme i no reuneix els elements necessaris per 
obtenir la subvenció.  
 
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.- Desestimar la sol·licitud de subvenció presentada per a la contractació 
de persones en situació d’atur, convocatòria AMB 2018, presentada en data 30 
de novembre de 2018, amb número de registre d’entrada 2018/24231 pel Sr. ... 
perquè no compleix amb els requisits establerts a l’apartat 5) de les Bases d’ajuts 
econòmics destinats a la contractació per empreses i entitats de persones en 
situació d’atur residents a Esplugues de Llobregat. 
 
SEGON.- Notificar el present acord a la persona interessada.  
  
 
12. Proposta que consisteix en donar compte del Padró de l'Impost sobre 
Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) de l'exercici 2019 (exp. 
2019/1774/1744). 
 
El padró de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica de l’exercici de 2019 ha 
estat confeccionat i aprovat per l’Organisme de Gestió Tributaria de la Diputació 
de Barcelona, ja que l’Ajuntament va delegar-li la gestió i recaptació d’aquest 
impost. 
 
L’import de l’esmentat padró ascendeix a 1.914.810,62€, que correspon a 24.254 
càrrecs (vehicles). El període de cobrament en voluntària es va fixar del dia 1 de 
març a 2 de maig de 2019.    
  
S’acorda: 
 



 
Donar compte de l’import de l’esmentat padró ascendeix a 1.914.810,62 €, que 
correspon a 24.254 càrrecs (vehicles). El període de cobrament en voluntària es 
va fixar del  dia 1 de març a 2 de maig de 2019.    
 
 

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 

13. Proposta d’adjudicació d’un contracte menor per a la realització dels 
espectacles itinerants relatius a la comparsa de carnaval 2019 (exp. 
2019/1321/1411). 
 
PRIMER.- Vista la Memòria relativa al contracte menor que seguidament es 
transcriu literalment: 

 
“Número d’expedient:2019/1321/1411 
Assumpte: Contracte menor per a la realització de dos espectacles itinerants, 
amb presència de 12 persones intèrprets i amb un element inflable, amb motiu 
de la rua de Carnestoltes durant el Carnaval 2019. 
Tipus de contracte: Servei 
Procediment i forma d’adjudicació. Contracte menor 
 
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 
Junta de Govern Local, de conformitat amb el decret d’Alcaldia núm. 2018/2314, 
de data 9 de juliol de 2018, en matèria de contractes menors. 
 
JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE 
L’Ajuntament organitza cada any, en col·laboració amb les entitats de la ciutat, 
la festa de Carnaval amb motiu de que es celebren activitats variades per a un 
públic molt ampli. La festa de Carnaval comporta la realització d’un circuit urbà 
per part de Sa Majestat en Carnestoltes que va acompanyat de carrosses i 
comparses. La festa s’inicia a la rambla Verge de la Mercè i finalitza a la pista 
vermella del Parc Pou d’en Fèlix. En aquests dos espais hi participa Sa Majestat 
en Carnestoltes, que va acompanyat per diferents entitats que es disfressen de 
motius diferents i que realitzen un recorregut urbà per diferents carrers de la 
ciutat. Aquesta contractació suposa tenir espectacles itinerants durant la rua de 
Carnaval, que complementen la dinamització de la comitiva i que dona ritme a 
les accions que tenen lloc per al lluïment i ritme de l’espectacle 
 
DESCRIPCIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE 
a) L’objecte del contracte és la realització de dos espectacles itinerants amb 
presència de 12 persones intèrprets i amb un element inflable, per acompanyar 
Sa Majestat en Carnestoltes durant la rua de Carnaval, des de la rambla Verge 
de la Mercè i fins la pista vermella del parc Pou d’en Fèlix, per un recorregut urbà 
determinat. 
 
b) Es tracta d’un contracte de servei. 
 
c) Codi CPV: 92312000-1 Serveis artístics 
 



 
d) Aquest contracte no comporta, en cap cas, exercici d’autoritat públic. 
 
JUSTIFICACIÓ QUE NO S’ESTÀ ALTERANT L’OBJECTE DEL CONTRACTE 
PER EVITAR L’APLICACIÓ DE LES REGLES GENERALS DE 
CONTRACTACIÓ 
L’objecte d’aquest contracte és, encara que té prestacions que podrien ser 
considerades equivalents a d’altres celebrats per l’Ajuntament, qualitativament 
diferent i no constitueix una unitat d’execució ni econòmicament, ni jurídica (en 
el sentit expressat per la Junta consultiva de Contractació Pública de l’Estat en 
Informe recaigut a l’Expedient 41/2017, sobre interpretació de l’article 118.3 de 
la LCSP); atès que el servei a prestar ho és en relació amb activitats diferents i 
diferenciades de les desenvolupades en altres expedients de contractació. 
 
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE, TIPUS d’IVA, IMPORT I APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 
 
Valor estimat IVA (21%) Pressupost per 

contracte 
Aplicació 
pressupostària 

Denominació 

  4.860,00€  1.020,60 € 5.880,60 € 33.33402.22609 Despeses 
Dinamització 
Cultural 

 
LA JUSTIFICACIÓ QUE EL CONTRACTISTA QUE ES PROPOSA NO HA 
SUBSCRIT MÉS CONTRACTES MENORS AMB L’AJUNTAMENT 
D’ESPLUGUES QUE INDIVIDUALMENT O CONJUNTAMENT SUPERIN LA 
XIFRA QUE CONSTA A LA INSTRUCCIÓ PRIMERA (regla d’incompatibilitat 
de l’article 118.3 de la Llei 9/2017) 
El contractista proposat no han subscrit contractes menors dins l’any 2019 que 
superin els 15.000 euros més IVA, inclòs els contractes aquí proposats. 
 
VIGÈNCIA DEL CONTRACTE 
La vigència del contracte és d’un dia, el dissabte 2 de març de 2019. 
 
LLOC DE LA PRESTACIÓ 
El lloc de realització de l’activitat és des de la rambla Verge de la Mercè fins la 
pista vermella del parc Pou d’en Fèlix, tot realitzant un circuit urbà per diferents 
carrers de la ciutat:  
 
TERMINI DE GARANTIA O JUSTIFICACIÓ DEL SEU NO ESTABLIMENT 
No en té, degut a la naturalesa de la prestació 
 
FORMA DE PAGAMENT DEL PREU 
Prèvia presentació de factura i una vegada realitzat el servei. 
 
RESPONSABLE DEL CONTRACTE 
Directora de cultura. 
 
ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA PRESTACIÓ 



 
La prestació objecte del contracte consisteix en la realització de dos espectacles 
itinerants, amb presència de 12 persones intèrprets i amb un element inflable, 
per acompanyar Sa Majestat en Carnestoltes durant la rua de Carnaval.  
 
Els dos espectacles itinerants es realitzaran en la data, hora i lloc que s’indiquen 
a continuació: 
 
Dia: 2 de març de 2019. 
Hora d’inici: 17:00 hores. 
Lloc d’inici: Rambla Verge de la Mercè. 
Hora de finalització: 20:00 hores.  
Lloc de finalització: pista vermella parc Pou d’en Fèlix 
Recorregut urbà: Rambla Verge de la Mercè, Carrer Molí, Carrer Jocs Florals, 
Avinguda Ciutat de L’Hospitalet, Carrer Enrique Tierno Galván, Carrer Lleialtat, 
Plaça Lluís Gonzaga, Carrer Josep Anselm Clavé, Pont d’Esplugues, Avinguda 
de Cornellà, Avinguda Isidre Marti, pista vermella Parc Pou d’en Fèlix. 
 
L’empresa adjudicatària realitzarà dos espectacles itinerants: 
 
- Espectacle itinerant “Cromacolors i Gigacolors”, que inclou:  
 
3 persones intèrprets caracteritzades com a personatges Cromacolors amb 
xanques.  
1 persona intèrpret caracteritzada com a personatge Cromacolors a peu i amb 
un carro de so.  
2 persones intèrprets caracteritzades com a personatges Gigacolors. 
 
- Espectacle itinerant “Yellow Submarine”, que inclou:  
 
1 Submarí gegant inflable de 10 metres amb equip de so.  
10 llançaments de confeti/serpentines.  
4 persones intèrprets caracteritzades com a personatges Beatles amb xanques.  
2 persones intèrprets caracteritzades com a personatges portadors del submarí 
gegant inflable.  
 
LA JUSTIFICACIÓ DE LA INSUFICIÈNCIA DE MITJANS PER A LA 
REALITZACIÓ DEL SERVEI 
L’Ajuntament no disposa dels mitjans materials ni personals per poder cobrir tots 
els serveis que es requereixen. 
 
SOL.LICITUD DE L’OFERTA ENVIADA A EMPRESA O EMPRESES AMB 
APTITUD PER A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
S’ha fet una única sol·licitud per ABR, que té la capacitat i l’habilitació 
professional adequades per dur a terme la prestació objecte del contracte. 
 
VALORACIÓ DE LES OFERTES PRESENTADES 
ABR ha presentat oferta per import de 4.860,00 euros, més 1.020,60 euros 
corresponen al 21% d’IVA, i per import total de 5.880,60 euros IVA inclòs, i que 



 
s’ajusta a les necessitats de l’Ajuntament i compleix els requeriments i condicions 
del servei objecte del contracte. 
 
PERSONA FÍSICA O JURÍDICA A LA QUE ES PROPOSA REALITZAR 
L’ADJUDICACIÓ 
Es proposa realitzar l’adjudicació ABR, amb domicili al carrer Joan Maragall, 
número 7, 1r 5a, 08940, Cornellà de Llobregat, amb correu electrònic: 
info@eventiart.com i telèfon 636827668.  
 
COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS FISCALS I AMB LA SEGURETAT 
SOCIAL 
Consten a l’expedient els certificats acreditatius que la persona física o jurídica 
a favor de la qual es proposa l’adjudicació, es troba al corrent de pagament 
respecte les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.” 
 
SEGON.- Vist l’informe favorable emès pel secretari de la Corporació de 
conformitat amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic. 
 
Per la qual cosa i de conformitat amb el que s’estableix a la Disposició Addicional 
Segona de la Llei 9/2107, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014. 
  
S’acorda: 
 
1. Aprovar l’expedient de contractació i la MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL 
CONTRACTE MENOR incorporada a l’expedient, aprovant expressament la 
necessitat de procedir a aquesta contractació que té per objecte la realització de 
dos espectacles itinerants, amb presència de dotze persones intèrprets i un 
element inflable, amb motiu de la Rua de Carnaval de 2019. 
 
2. Declarar que s’ha procedit a la comprovació de la regla d’incompatibilitat de 
l’article 118.3 de la Llei 9/2017. 
 
3. Aprovar el pressupost del contracte per import de 4.860,00€, més 1.020,60€ 
en concepte d’IVA (21%) i import total de 5.880,60€ (IVA inclòs). 
 
4. Adjudicar el contracte a favor d’ABR el pressupost del contracte per import de 
4.860,00€, més 1.020,60€ en concepte d’IVA (21%) i import total de 5.880,60€ 
(IVA inclòs). 
 
5. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present,  el 
pressupost del contracte per import de 4.860,00€, més 1.020,60€ en concepte 
d’IVA (21%) i import total de 5.880,60€ (IVA inclòs), a càrrec de la partida 
33.33402.22609 – Despeses Dinamització Cultural, del pressupost municipal de 
l’exercici 2019. 
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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 durant el dia 2 de març de 2019. 
 
8. La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, serà la Directora de Cultura. 
 
9. Notificar la present resolució a la persona adjudicatària. 
 
10. Ordenar la publicació del contracte menor en la forma prevista a l'article 63.4 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
 
14. Proposta d’adjudicació d’un contracte menor per a la producció del 
concert amb el grup Las Migas (exp. 2019/1513/1411). 
 
PRIMER.- Vista la Memòria relativa al contracte menor que seguidament es 
transcriu literalment: 
 
“Número d’expedient:2019/1513/1411 
Assumpte: Contracte menor realització d’un concert a l’aire lliure per part d’un 
grup musical, amb presència de 2 persones tècniques en emergències sanitàries 
i 4 vigilants de seguretat. 
Tipus de contracte: Servei 
Procediment i forma d’adjudicació. Contracte menor 
 
ORGAN DE CONTRACTACIÓ 
Junta de Govern Local, de conformitat amb el decret d’Alcaldia núm. 2018/2314 
de data 9 de juliol de 2018, en matèria de contractes menors. 
 
JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE 
El Dia d’Andalusia és una festivitat amb una alta participació. Per aquest motiu 
es porten a terme un conjunt d’activitats, entre d’elles concerts. Són totes elles 
activitats per mantenir vives les tradicions i per al gaudi de la ciutadania. 
Per aquest motiu l’ajuntament d’Esplugues amb motiu del Dia d’Andalusia vol 
portar a terme un concert. 
 
DESCRIPCIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE 
a) L’objecte del contracte és la realització d’un concert a l’aire lliure per part d’un 
grup musical, al carrer Maria Aurèlia Capmany, amb presència de dues persones 
tècniques en emergències sanitàries i 4 vigilants de seguretat. 
 
b) Es tracta d’un contracte de servei. 
 
c) Codi CPV: 92312130-1 Servicios artísticos de bandas de músicos 
 



 
d) Aquest contracte no comporta, en cap cas, exercici d’autoritat pública. 
 
JUSTIFICACIÓ QUE NO S’ESTÀ ALTERANT L’OBJECTE DEL CONTRACTE 
PER EVITAR L’APLICACIÓ DE LES REGLES GENERALS DE 
CONTRACTACIÓ 
L’objecte d’aquest contracte és, encara que té prestacions que podrien ser 
considerades equivalents a d’altres celebrats per l’Ajuntament, qualitativament 
diferent i no constitueix una unitat d’execució ni econòmicament, ni jurídica (en 
el sentit expressat per la Junta consultiva de Contractació Pública de l’Estat en 
Informe recaigut a l’Expedient 41/2017, sobre interpretació de l’article 118.3 de 
la LCSP); atès que el servei a prestar ho és en relació amb activitats diferents i 
diferenciades de les desenvolupades en altres expedients de contractació 
 
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE, TIPUS d’IVA, IMPORT I APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 
 
Valor estimat IVA (21%) Pressupost per 

contracte 
Aplicació 
pressupostària 

Denominació 

11.652,20€ 2.446,96€ 14.099,16€ 33.33402.22609 Despeses 
Dinamització 
Cultural 

 
LA JUSTIFICACIÓ QUE EL CONTRACTISTA QUE ES PROPOSA NO HA 
SUBSCRIT MÉS CONTRACTES MENORS AMB L’AJUNTAMENT 
D’ESPLUGUES QUE INDIVIDUALMENT O CONJUNTAMENT SUPERIN LA 
XIFRA QUE CONSTA A LA INSTRUCCIÓ PRIMERA ( regla d’incompatibilitat 
de l’article 118.3 de la Llei 9/2017) 
El contractista proposat no han subscrit contractes menors dins l’any 2019 que 
superin els 15.000 euros més IVA, inclòs els contractes aquí proposats. 
 
VIGÈNCIA DEL CONTRACTE 
La vigència del contracte és d’un dia, el 24 de febrer de 2019. 
 
LLOC DE LA PRESTACIÓ 
El lloc de realització del concert és el carrer Maria Aurèlia Capmany. 
 
TERMINI DE GARANTIA O JUSTIFICACIÓ DEL SEU NO ESTABLIMENT 
No en té, degut a la naturalesa de la prestació. 
 
FORMA DE PAGAMENT DEL PREU 
Prèvia presentació de la factura i una vegada realitzat el servei. 
 
RESPONSABLE DEL CONTRACTE 
Directora de Cultura. 
 
ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA PRESTACIÓ 
La prestació del contracte consisteix en la realització d’un concert a l’aire lliure 
per part d’un grup musical, amb presència de personal tècnic en emergències 
sanitàries i personal de vigilància, d’acord amb les següents condicions: 
 



 
- Contractació i producció d’un concert d’un grup musical (grup musical “Las 
Migas”) : El concert del grup “Las Migas” ha de tenir una durada mínima de 60 
minuts.  
 
- Equip de so i llum necessari: 
 
Aquest equip l’utilitzaran les entitats locals Centro Cultural Andaluz Plaza Macael 
i ACAE ( Asociación Cultural Andaluza de Esplugues) que actuaran a l’escenari 
el 24 de febrer de 2019, des de les 11:00 i fins a les 12.30h.  
 
L’equip de so i llum ha de constar de: 
 
Equip Linea Array ElectroVoice X2 - 48.000w/rms amb 2 Racks d'etapes EV TG7 
56.000w/rms. 
Frontfill 2 EV ZLX12P. 
Taula de So Yamaha CL5 o Digico SD amb Pach digital. 
Microfonia segons rider. 
7 Monitors EV ZLX15P. 
2 Sidefills EV ZLX15P. 
2 Torres càrrega frontal Fantek FT6860 PA. 
2 Torres telescòpiques amb 4 PAR LED. 
Pont de 10m amb cortina negra. 
Taula de llums dms 128ch. 
4 Tarimes de 2x1 amb rodes. 
1 Infra de proteccions 63A trifásic i 2 de 32A trifàsic. 
 
- Camerino : 
Carpa de 6 X 3. 
Parets carpa. 
2 Set de taula amb mirall i llums de maquillatge. 
Mirall de cos sencer. 
Burra amb 10 perxes. 
1 Taula de 1,80 cm. 
Cadires plegables. 
 
- Servei de càtering.  
- 1 lavabo portàtil adaptat: Cabina sanitària TOI PMR practicable. 
- Servei d’ambulància: Des de les 11:00 i fins les 14:00 hores. Inclou una 
ambulància del tipus B (SVB) i 2 persones tècniques en emergències sanitàries. 
- Generador de 50 kw: amb certificació CE, responsabilitat civil i legalització com 
a instal·lació temporal. 
- Servei de vigilància de seguretat: Inclou 4 vigilants de seguretat, de 9:00 a 
15:00 hores 
 
L’equip de so i llum, el vestuari, el càtering, el generador, el lavabo portàtil adaptat 
i l’ambulància han d’estar enllestits a les 11:00 h. El servei n’inclou el muntatge i 
desmuntatge.  
 



 
L’escenari i les tanques seran aportats per l’Ajuntament, que realitzarà també el 
tall del carrer Maria Aurèlia Capmany abans de les 8:00 h del matí per tal que 
l’empresa adjudicatària pugui iniciar el muntatge dels equips. 
 
LA JUSTIFICACIÓ DE LA INSUFICIÈNCIA DE MITJANS PER A LA 
REALITZACIÓ DEL SERVEI 
L’Ajuntament no disposa de mitjans ni personal per poder cobrir tots els serveis 
que es requereixen. 
 
SOL.LICITUD DE L’OFERTA ENVIADA A EMPRESA O EMPRESES AMB 
APTITUD PER A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
S’ha fet una única sol·licitud a Sonanta Marketing Cultural S.L, que té la capacitat 
i l’habilitació professional adequades per dur a terme la prestació objecte del 
contracte. 
 
VALORACIÓ DE L’OFERTA PRESENTADA 
Sonanta Marketing Cultural S.L ha presentat oferta per import de 11.652,20 € 
sense IVA, 2.446,96 € corresponents a l’IVA (21%) resultant la quantitat total 
d’import 14.099,16 € (IVA inclòs), i que s’ajusta a les necessitats de l’Ajuntament 
i compleix els requeriments i condicions del servei objecte del contracte. 
 
PERSONA FÍSICA O JURÍDICA A LA QUE ES PROPOSA REALITZAR 
L’ADJUDICACIÓ 
Es proposa realitzar l’adjudicació a l’empresa Sonanta Marketing Cultural S.L, 
amb NIF B65469967, domicili carrer Tirso de Molina, 36, 08940 Cornellà de 
Llobregat, e- mail jaruiz@draft.cat i telèfon 659412873. 
 
COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS FISCALS I AMB LA SEGURETAT 
SOCIAL 
Consten a l’expedient els certificats acreditatius que la persona física o jurídica 
a favor de la qual es proposa l’adjudicació, es troba al corrent de pagament 
respecte les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.” 
 
SEGON.- Vist l’informe favorable emès pel secretari de la Corporació de 
conformitat amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic. 
 
Per la qual cosa i de conformitat amb el que s’estableix a la Disposició Addicional 
Segona de la Llei 9/2107, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014. 
  
S’acorda: 
 
1. Aprovar  l’expedient de contractació i la MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL 
CONTRACTE MENOR incorporada a l’expedient, aprovant expressament la 
necessitat de procedir a aquesta contractació que té per objecte la realització 
d’un concert a l’aire lliure per part d’un grup musical, amb presència de 2 
persones tècniques en emergències sanitàries i 4 vigilants de seguretat. 

mailto:jaruiz@draft.cat


 
 
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 11.652,20€, més 2.446,96€ 
en concepte d’IVA (21%) i 14.099,16€ d’import total (IVA inclòs). 
 
4. Adjudicar el contracte a favor de Sonanta Marketing Cultural, S.L., amb NIF 
B65469967, per import de 11.652,20€, més 2.446,96€ en concepte d’IVA (21%) 
i 14.099,16€ d’import total (IVA inclòs). 
 
5. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
import de 11.652,20€, més 2.446,96€ en concepte d’IVA (21%) i 14.099,16€ 
d’import total (IVA inclòs), a càrrec de la partida 33.33402.22609 – Despeses 
Dinamització Cultural, del pressupost municipal de l’exercici 2019. 
 
6. El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura o factures 
corresponents degudament signades per l’adjudicatària i degudament 
conformades per la persona designada responsable del projecte. 
 
7. El contracte estarà vigent el dia 24 de febrer de 2019. 
 
8. La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, serà la Directora de Cultura. 
 
9. Notificar la present resolució a la persona adjudicatària. 
 
10. Ordenar la publicació del contracte menor en la forma prevista a l'article 63.4 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
  
 
15. Proposta d’adjudicació d’un contracte menor per a la realització del 
manteniment dels desfibril·ladors (exp. 2019/1063/1411). 
 
PRIMER.- Vista la Memòria relativa al contracte menor que seguidament es 
transcriu literalment: 

 
“Número d’expedient: 2018/1063/1411 
Assumpte: Contracte menor per la provisió del servei integral de manteniment 
dels 15 Desfibril·ladors d’Esplugues. 
Tipus de contracte: Servei  
Procediment i forma d’adjudicació. Contracte menor 
 
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 
En compliment del Decret d'Alcaldia 2018/1314 de 9 de juliol de 2018, en matèria 
de contractes menors, la Junta de Govern Local és l’òrgan de contractació. 
 
JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE 



 
L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, preocupat per la salut de la ciutadania, 
va posar en marxa durant l’any 2016 el projecte “Esplugues cardioprotegida”, 
mitjançant el qual es van identificar punts estratègics de la ciutat per dotar-los de 
desfibril·ladors externs automàtics (DEA). Disposem de 15 equips repartits per 
diferents equipaments municipals, aquests aparell requereixen d’un 
manteniment, i per aquesta raó es necessari realitzar un contracte menor, ja que 
l’Ajuntament no té ni personal ni mitjans per a realitzar aquest servei, per la qual 
cosa necessita contractar-lo. 
 
DESCRIPCIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE  
 
a) És objecte del contracte el servei de manteniment integral dels 15 
desfibril·ladors. 
b) Es tracta d’un contracte de servei, i no comporta en cap cas exercici d’autoritat 
pública. 
c) Codi CPV: 33182100-0 Desfibril·lador 504221000 Servei de reparació i 
equipament mèdic. 
 
JUSTIFICACIÓ QUE NO S’ESTÀ ALTERANT L’OBJECTE DEL CONTRACTE 
PER EVITAR L’APLICACIÓ DE LES REGLES GENERALS DE 
CONTRACTACIÓ. 
Les necessitats a cobrir amb aquest contracte responen al fet que es requereix 
disposar d’un servei de manteniment per als desfibril·ladors de què disposa la 
ciutat d’Esplugues, de manera que en cas que es necessiti fer servir l’aparell 
DEA, aquest estigui en bon estat i llest per a utilitzar-se. 
 
La motivació de què sigui un contracte menor a un període inferior a l’ any és per 
tal de poder proporcionar manteniment als desfibril·ladors que ja estan fent un 
servei a la comunitat, ja que  cal que estiguin en condicions perfectes en cas 
que requereixi la seva intervenció de manera immediata i urgent. 
 
Un cop passat aquests sis mesos de contracte menor, es portarà a terme el 
procediment obert adient per a contractar el servei per un període més ampli i 
amb la possibilitat d’anar ampliant el número de desfibril·ladors a sotmetre a 
manteniment, en funció del número d’aparells de què es disposi. 
 
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE, TIPUS d’IVA, IMPORT I APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 
 
Valor 
estimat IVA 21% Pressupost per 

contracte amb IVA 
Aplicació 
pressupostària Denominació 

 
2.249,99€ 

 
472,50€  

 
2.722,49€ 

 
68 31100 21300 

 

 
Manteniment 
Desfibril·ladors 
 

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



 
A LA INSTRUCCIÓ PRIMERA (regla d’incompatibilitat de l’article 118.3 de la Llei 
9/2017)  
El contractista proposat no ha subscrit contractes menors dins l’any 2019 que 
superin els 15.000 euros més IVA, inclòs el contracte aquí proposat. 
 
VIGÈNCIA DEL CONTRACTE 
La vigència del contracte és de sis mesos des de la data de la seva adjudicació.  
 
LLOC DE LA PROVISIÓ  
El lloc de provisió del servei de manteniment són les ubicacions on es troben els 
15 desfibril·ladors, repartits per la ciutat Esplugues de Llobregat.  
 
La localització dels 15 desfibril·ladors és la següent:  
 
- 1Unitat desfibril·ladora a l’Ajuntament (Casa Consistorial) / plaça Sta. 
Magdalena. 
- 1 Unitat desfibril·ladora al Casal de cultura Robert Brillas / c. Àngel Guimerà. 
- 1 Unitat desfibril·ladora a la Biblioteca Pare Miquel / c. Àngel Guimerà. 
- 1 Unitat desfibril·ladora al Mercat municipal de La Plana / rbla. del Carme. 
- 1 Unitat desfibril·ladora a Plaça Catalunya / c. Alegria cantonada c. Sebastià 
Irla. 
- 1 Unitat desfibril·ladora al Camp de futbol Salt del Pi /  c. Severo Ochoa.  
- 1 Unitat desfibril·ladora al Camp de futbol Molí / c. Molí. 
- 1 Unitat desfibril·ladora a l’Edifici municipal Cadí /rbla. Verge de la Mercè. 
- 1 Unitat desfibril·ladora al Complex Esportiu Les Moreres. 
- 1 Unitat desfibril·ladora al Complex Esportiu CEM La Plana. 
- 1 Unitat desfibril·ladora al c. Sant Antoni Maria Claret /Escola Folch i Torres. 
- 1 Unitat desfibril·ladora al c. Josep Anselm Clavé /C. Constància. 
- 3 Unitats desfibril·ladores mòbils situades a les unitats policials. 
 
TERMINI DE GARANTIA O JUSTIFICACIÓ DEL SEU NO ESTABLIMENT 
Atesa la seva naturalesa no queda subjecte a termini de garantia. 
 
FORMA DE PAGAMENT DEL PREU 
El pagament es farà efectiu prèvia presentació de la corresponen factura per part 
de l’empresa adjudicatària un cop prestat el servei. 
 
RESPONSABLE DEL CONTRACTE 
Directora d’Acció Social i Salud Pública 
 
ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA PRESTACIÓ 
 
a) La prestació objecte del contracte consisteix en el servei de manteniment 
integral dels 15 desfibril·ladors (unitats desfibril·ladores) de la ciutat. 
  
Es servei inclou:  
 
- Revisió semestral de manteniment desfibril·ladors. 
- Revisió de caducitat de consumibles. 



 
- Revisió de senyals acústiques i lumíniques. 
- Revisió de l’operativitat del desfribril3lador. 
- Recanvi de tots els accessoris del desfibril·ladors per ús, caducitat o vandalisme. 
- Test de descàrrega i comprovació de dades de sortida. 
- Comprovació estat de càrrega de la bateria. 
- Auditoria durant la revisió del personal format. 
- Assegurança RC fins a 2.000.000 € 
- Estat de la memòria d’esdeveniments del desfibril·lador. 
- Realització d’informe després del manteniment. 
- Equip de substitució per al temps de revisió. 
- Temps de resposta de 24 hores. 
- Accés al servei en línia DEA365 BASIC (inclou: la gestió online dels equips, les 
instal·lacions, formacions, alumnes, certificats, revisions, etc i Alertes per 
revisions i formacions). 
 
a) Els 15 desfibril·ladors i la seva ubicació són els següents:  
 
- 1 Unitat desfibril·ladora a l’Ajuntament (Casa Consistorial) / plaça Sta. 
Magdalena. 
- 1 Unitat desfibril·ladora al Casal de cultura Robert Brillas / c. Àngel Guimerà. 
- 1 Unitat desfibril·ladora a la Biblioteca Pare Miquel / c. Ângel Guimerà. 
- 1 Unitat desfibril·ladora al Mercat municipal de La Plana / rbla. del Carme. 
- 1 Unitat desfibril·ladora a la Plaça Catalunya / c. Alegria cantonada c. Sebastià 
Irla. 
- 1 Unitat desfibril·ladora al Camp de futbol  Salt del Pi /  c. Severo Ochoa  
- 1 Unitat desfibril·ladora al Camp de futbol Molí / c.Molí 
- 1 Unitat desfibril·ladora a l’Edifici municipal Cadí /rbla. Verge de la Mercè 
- 1 Unitat desfibril·ladora al Complex Esportiu Les Moreres 
- 1 Unitat desfibril·ladora al Complex Esportiu CEM La Plana 
- 1 Unitat desfibril·ladora al c. Sant Antoni Maria Claret /Escola Folch i Torres 
- 1 Unitat desfibril·ladora al c. Josep Anselm Clavé /C. Constància. 
- 3 Unitats desfibril·ladores mòbils situades a les unitats policials. 
 
LA JUSTIFICACIÓ DE LA INSUFICIÈNCIA DE MITJANS PER A LA 
REALITZACIÓ DEL SERVEI 
Aquest Ajuntament  no disposa dels mitjans tècnics ni del personal adequat per 
poder portar a terme el manteniment dels desfibril·ladors que es troben a la ciutat 
d’Esplugues de Llobregat. 
 
SOL.LICITUD DE L’OFERTA ENVIADA A EMPRESA O EMPRESES AMB 
APTITUD PER A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
S’ha fet una única sol·licitud d’oferta a l’empresa TECHNOLOGY 2050 S.L., que 
té la capacitat i habilitació professional requerides per a dur a terme la prestació 
del contracte.  
 
VALORACIÓ DE L’OFERTA PRESENTADA 
L’oferta presentada per l’empresa TECHNOLOGY 2050 S.L., per import de 
2.249,99€, més 472,50€ de 21 % IVA, i d’un import total de 2.722,49 €, s’ajusta 



 
a les necessitats de l’Ajuntament i compleix els requeriments i condicions de la 
prestació objecte del contracte. 
 
PERSONA FÍSICA O JURÍDICA A LA QUE ES PROPOSA REALITZAR 
L’ADJUDICACIÓ 
Es proposa realitzar l’adjudicació a l’empresa TECHNOLOGY 2050 S.L., amb 
NIF B66071143, carrer Lleida, 63 (Pol. Ind. Pla de la Masia),08711 Òdena, 
Barcelona, telèfon 900 82 35 24 i correu electrònic  info@dea.cat 
 
COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS FISCALS I AMB LA SEGURETAT 
SOCIAL 
Consten a l’expedient els certificats acreditatius que la persona física o jurídica 
a favor de la qual es proposa l’adjudicació, es troba al corrent de pagament 
respecte les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.” 
 
SEGON.- Vist l’informe favorable emès pel secretari de la Corporació de 
conformitat amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic. 
 
Per la qual cosa i de conformitat amb el que s’estableix a la Disposició Addicional 
Segona de la Llei 9/2107, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014. 
  
S’acorda: 
 
1. Aprovar  l’expedient de contractació i la MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL 
CONTRACTE MENOR incorporada a l’expedient, aprovant expressament la 
necessitat de procedir a aquesta contractació que té per objecte la realització del 
servei de manteniment integral dels 15 desfibril·ladors repartits per la ciutat 
d’Esplugues. 
 
2. Declarar que s’ha procedit a la comprovació de la regla d’incompatibilitat de 
l’article 118.3 de la Llei 9/2017. 
 
3. Aprovar el pressupost del contracte per import de 2249,99€, més 472,50€ en 
concepte d’IVA (21%) i import total de 2722,49€ (IVA inclòs). 
 
4. Adjudicar el contracte a favor de Technology 2050 S.L., amb NIF B66071143, 
per import de 2249,99€, més 472,50€ en concepte d’IVA (21%) i import total de 
2722,49€ (IVA inclòs). 
 
5. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
import de 2249,99€, més 472,50€ en concepte d’IVA (21%) i import total de 
2722,49€ (IVA inclòs), a càrrec de la partida 68 31100 21300 – Manteniment 
desfibril·ladors, 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 durant sis mesos, a comptar des de la data de la 
seva adjudicació. 
 
8. La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, serà la Directora d’Acció Social i Salut Pública. 
 
9. Notificar la present resolució a la persona adjudicatària. 
 
10. Ordenar la publicació del contracte menor en la forma prevista a l'article 63.4 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
 
16. Proposta de rectificació de l'acord d'aprovació de les Bases 
reguladores de subvencions, Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i de 
Comerç, any 2019 (exp. 2018/1765/2992). 
 
Amb la finalitat de fomentar el compliment d’objectius d’interès local i la 
consolidació del teixit associatiu del municipi, l’Ajuntament d’Esplugues destina 
una part dels seus pressupostos a l’atorgament d’ajuts econòmics de suport per 
a activitats ciutadanes. 
 
En aquest sentit, la Junta de Govern Local de data 21 de desembre de 2018 va 
aprovar les Bases específiques reguladores de l’atorgament de subvencions de 
l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Departament de Comerç de l’Ajuntament 
per a l’any 2019. 
 
Aquesta línia d’actuació està sotmesa a la regulació de l’Ordenança General 
reguladora de la concessió de subvencions d’aquest Ajuntament, la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de Subvencions, així com en el Reial Decret 
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, 
General de Subvencions, a les pròpies Bases específiques que es sotmeten a 
aprovació, a les Bases d’Execució del pressupost en vigor i al Reglament d’Obres, 
Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, 
de 13 de juny. 
 
Posteriorment, s’han detectat errors materials en la transcripció de les despeses 
màximes que es destinen des dels serveis de Comerç, Cultura i Educació, per 
fer front a les obligacions pressupostàries derivades de l’aprovació de les bases. 
 
Atès el que disposa l’article 109.2 de la Llei 39/2015 de 1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, que preveu 
que les administracions públiques podran rectificar en qualsevol moment, d’ofici 
o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents 
en els seus actes. 
 
S’acorda:  



 
 
PRIMER.- Rectificar els errors materials detectats a l’acord número 59 de Junta 
de Govern Local de data 21 de desembre de 2018, en virtut del qual és va 
procedir a l’aprovació de les Bases específiques reguladores de l’atorgament de 
subvencions de l’àmbit d’Acció Social i Ciutadania i del Departament de Comerç 
de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, any 2019, de forma que la part 
dispositiva de l’acord de referència ha de quedar redactada en la forma següent, 
mantenint el contingut de l’acord en la resta dels seus extrems: 
 
“PRIMER.- (...) 
 
SEGON.- Aprovar les següents despeses màximes, a càrrec de les partides 
pressupostària que tot seguit s’indiquen, per fer front a les obligacions 
pressupostàries derivades de l’aprovació de les presents bases: 
 
ÀMBIT APLICACIÓ 

PRESSUPOSTÀRIA DESCRIPCIÓ IMPORT 

Acció social 68 23100 48000 Suport entitats serveis socials 3.000,00 € 
Cooperació al 
desenvolupament 47 32700 48001 Suport solidaritat i cooperació 84.038,40 € 

Cultura 33 33400 48004 Suport entitats culturals 29.298,00 € 

Educació 47 32600 48000 Subvencions activitats 
extraescolars 30.600,00 € 

Esports 36 34100 48001 Suport entitats esportives 21.290,00 € 

Igualtat 11 23101 48000 Suport entitats dones 600,00 € 

Infància i Joventut 36 33700 48000 Suport entitats juvenils 2.800,00 € 

Nova ciutadania 65 32700 48000 Subvencions entitats projectes 
nova ciutadania 1.000,00 € 

Salut pública 68 31100 48000 Suport entitats salut 1.000,00 € 

Comerç 14 43300 48001 Subvencions Entitats 
Desenvolupament Econòmic 6.000,00 € 

 
(...)” 
 
SEGON.- Aprovar els nous criteris de valoració de sol·licituds de subvenció que 
es detallen a continuació, sobre implicació de les entitats en l’aplicació del 
Protocol d’actuació per unes festes lliures d’agressions sexistes a Esplugues, i 
incorporar-los, juntament amb els nous límits màxims de puntuació, a l’annex I 
de les Bases específiques reguladores de l’atorgament de subvencions de 
l’àmbit d’Acció Social i Ciutadania i del Departament de Comerç de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat, any 2019: 
 
- Que l’entitat programi i executi per a la totalitat de les persones associades,  la 
sessió formativa contemplada a l’apartat 5 del Protocol. Fins a 1 punt.  
 
- Que l’Entitat promogui de forma efectiva la participació i la incorporació de 
persones associades a la Xarxa d’Agents Preventives. Fins a 2 punts. 
 



 
 
 
I sense més assumptes a tractar, a les 15:00 hores del dia abans esmentat, per 
la Sra. Alcaldessa es dona per finalitzada a la sessió, aixecant-se la mateixa; de 
tot això es lliura la present acta, que signa la Sra. Alcaldessa i jo, el secretari, 
que en dono fe. 
 


