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Junta de Govern 

 
SESSIÓ DECISÒRIA ORDINÀRIA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 13 DE 

SETEMBRE DE 2019 
 

A la Casa Consistorial d’Esplugues de Llobregat, a la sala de reunions, a les 
13:40 hores del dia 13 de setembre 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 
OLIVER JOSE PEÑA ESTEVEZ 
MANUEL POZO LOPEZ 
MARIA ISABEL AGUILERA MULERO 
 
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. 29/19 corresponent a la sessió 
ordinària de data 6 de setembre de 2019. 
 
Per la Sra. alcaldessa i en relació a l’esborrany de l’acta núm. 29/19 corresponent 
a la sessió ordinària de data 6 de setembre de 2019 es pregunta si hi ha objecció 
d’alguna classe i no assenyalant-se’n cap, s’aprova l’esmentada acta per 
unanimitat i en compliment del que disposa l’article 107 de la Llei 8/1987, de 15 
d’abril, municipal i de règim local de Catalunya i l’article 110 del Reglament 
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, es transcriurà 
al llibre d’actes, autoritzant-se amb les signatures de la Sra. alcaldessa i Sr. 
secretari. 
 
 

TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
2. Proposta d’aprovació de la devolució de la garantia del contracte d’obres 
de mesures d’estalvi i eficiència energètica a edificis municipals (exp. 
2019/1384/5631). 
 



 
Els Serveis Tècnics Municipals en data 11 de juliol de 2019 informen de la 
finalització del contracte de l’obra de mesures d’estalvi i d’eficiència energètica a 
edificis municipals d’Esplugues de Llobregat, adjudicat a l’empresa UTE ACISA-
AMS E.E. ESPLUGUES, segons acord de la Junta de Govern Local de data 14 
de maig de 2010, i que transcorregut el termini de garantia, informen 
favorablement de la devolució de la garantia definitiva constituïda mitjançant aval 
bancari  per import de 3.530,49€. 
 
Vist l’informe tècnic favorable emès pels tècnics del servei de Manteniment i 
Espai Públic, ..., arquitecta tècnica i ..., enginyer de camins, canals i ports.  
 
Atès l’informe favorable emès per la Intervenció-Tresoreria Municipals. 
 
S’acorda: 
 
1.- Autoritzar la devolució a la mercantil UTE ACISA-AMS E.E. ESPLUGUES 
amb CIF U85949477, en qualitat d’adjudicatari del contracte de l’obra de 
mesures d’estalvi i d’eficiència energètica a edificis municipals d’Esplugues de 
Llobregat, la garantia definitiva per import de 3.530,49€, dipositada per fer front 
a la correcta execució del referit contracte d’obres. 
 
2.- Donar trasllat a la Tresoreria de l’Ajuntament la present resolució perquè 
procedeixi a la devolució de les garanties definitives presentades. 
 
3.- Manifestar a l’empresa UTE ACISA-AMS E.E. ESPLUGUES (U85949477) 
que la devolució de la esmentada garantia s’efectuarà a partir dels 15 dies 
següents a la recepció d’aquesta notificació, aquests seran retornats a les 
Oficines de Serveis Econòmics (Plaça Santa Magdalena, 5 i 6 – planta baixa) en 
horari de dilluns a divendres de 9 del mati a les 14,30 hores. 
 
 
3. Proposta d’aprovació de la llicència per a l’enderroc de l’edifici situat al 
carrer Bartomeu Bermejo, número 21 (exp. 2019/2416/6953). 
 
El senyor ..., arquitecte en representació tècnica de POON HILL, SL, sol·licita 
llicència  per executar obres d'enderroc de l’edificació aïllada existent a la finca 
situada al carrer Bartomeu Bermejo, núm. 21, d’aquesta població, (referència 
cadastral 4023505DF2842C0001LI), aportant projecte tècnic a tal efecte (Exp. 
2019/6953/2416). 
 
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’Edificació en ordenació aïllada - Subzona Unifamiliar (clau 20a/10). 
 



 
Projecte. 
El projecte aportat proposa la demolició completa d’una edificació existent a la 
parcel·la de referència. 
 
Actualment, l’edificació es troba en desús i desocupada (segons document 
aportat per la propietat en data 29/6/2019). 
 
L’edificació en qüestió antigament havia estat un centre de salut mental (Institut 
Freedman) i està construïda en planta baixa i tres plantes superiors i una planta 
soterrada, amb una superfície total construïda de 1.293’66 m2. 
 
L’edifici a enderrocar va ser construït l’any 1976 i la seva tipologia estructural és 
de pilars de formigó armat i forjats reticulars també de formigó armat. 
 
L’enderroc inclou també la desinstal·lació i retirada d’un dipòsit de gasoil enterrat 
a la part posterior de la parcel·la. 
 
El volum total a enderrocar és de 3.881’00 m³. 
 
Valoració del projecte. 
L’edificació a enderrocar es troba aïllada i en la parcel·la no hi ha més 
edificacions. L’edificació objecte del projecte no inclou cap construcció amb valor 
arquitectònic, històric, cultural o social i tampoc implica una modificació 
substancial de la imatge urbana. 
 
El projecte incorpora plànols en planta, alçat i secció de l’edificació a enderrocar, 
així com fotografies de la mateixa. 
 
El projecte compleix la normativa urbanística que li és d’aplicació.  
 
L’edificació objecte d’enderroc es troba lliure d’ocupants i arrendataris.” 
 
Atès l’informe favorable emès pels Serveis Jurídics Municipals, de data 29 de 
juliol de 2019, els fonaments de dret del qual estableixen el següent: 
 
“Les obres mencionades estan subjectes a llicència urbanística prèvia, i aquesta 
s’ha d’atorgar d’acord amb la normativa urbanística, el planejament urbanístic i 
les ordenances municipals aplicables, segons prescriu l’article 187 del Text refós 
de la llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost; d’acord 
amb la redacció donada per la Llei 16/2015, de 24 de juliol, de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals 
de Catalunya i d’impuls de l’economia. 
 
En aquest sentit, d’acord amb l’article 187.c) està subjecte a llicència urbanística 
prèvia, la construcció d’edificis de nova planta que, d’acord amb la legislació 
sobre ordenació de l’edificació, requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic, i la 
demolició total o parcial, com és el cas que ens ocupa. 
 
D’acord amb l’article 12 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el 



 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, correspon a l’administració 
municipal atorgar les llicències urbanístiques respecte dels actes que hi són 
subjectes que es pretenguin executar en el seu terme. 
 
L’article 13.1 del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística estableix 
que les sol·licituds de llicències urbanístiques es tramiten de conformitat amb la 
legislació sobre règim local, sens perjudici de la legislació sobre procediment 
administratiu comú i procediment de les administracions públiques de  
Catalunya i els aspectes procedimentals establerts a la legislació urbanística. 
 
Per tant, són d’aplicació l’article 75 i següents del Reglament d'obres, activitats i 
serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
L’article 34 del Reglament exigeix l’aportació d’un projecte executiu quan el 
projecte objecte de la llicència tingui la consideració de projecte bàsic. En aquest 
cas, el projecte és bàsic i executiu. 
 
Les llicències urbanístiques caduquen si transcorre el termini per començar les 
obres o el termini per acabar-les, incloses les seves pròrrogues respectives, 
sense que hagin estat iniciades o finalitzades. Els terminis són d’un any per a 
iniciar les obres, i de 3 anys per a acabar-les una vegada iniciades. Ambdós 
terminis es computen a partir de l’endemà de la notificació de la llicència atorgada. 
 
A aquests efectes, en compliment de l’article 37 del Reglament sobre protecció 
de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig, correspon 
efectuar l’advertiment de caducitat corresponent. 
 
Cal indicar a la persona titular de la llicència que ha de lliurar a l’administració 
atorgant una còpia de l’acta d’inici d’obres estesa per la direcció facultativa de 
les obres i, posteriorment, una còpia del certificat final d’obres expedit per 
aquesta mateixa direcció. Si les obres autoritzades no requereixen direcció 
facultativa per executar-les, les còpies de l’acta i del certificat esmentats han de 
ser substituïdes per la declaració responsable corresponent de la persona titular 
de la llicència urbanística. 
 
L’òrgan competent per a l’aprovació d’aquest Projecte és la Junta de Govern 
Local, per delegació expressa efectuada mitjançant Decret núm. 2019/2198, de 
17 de juny de 2019. 
 
CONCLUSIONS 
Per tot l’exposat, només resta concloure que s’informa favorablement la 
concessió de la llicència sol·licitada.” 
 
Vistos els preceptes citats, 
  
S’acorda: 
 
1r.- Concedir a POON HILL, SL llicència per a procedir a l' enderroc de l’edifici 
de planta baixa, i tres plantes superiors i una planta soterrada, (amb volum total 



 
a enderrocar de 3.881’00m³), on es trobava antigament l’Instituto Freedman, i 
avui dia en desús i desocupat, situat al carrer Bartomeu Bermejo, núm.21, 
d’Esplugues de Llobregat, i la desinstal·lació i retirada d’un dipòsit de gasoil 
enterrat a la part posterior de la parcel·la, d’acord amb el projecte presentat el 29 
de juny de 2019, (Registre general d'entrada núm. E-2019/14770). 
 
2n.- 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 a la Tresoreria municipal en metàl·lic o aval bancari 
solidari per import de 16.195,41€ en concepte de fiança per a garantir el 
compliment del Decret 89/2010, de 29 de juny, relatiu a la gestió de residus de la 
construcció. El sol·licitant haurà de disposar del Document de seguiment de 
residus. 
 
2.1.2 Constituir dipòsit en Tresoreria Municipal en metàl·lic o aval bancari solidari 
d'import 3.000 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. 
 
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. Acreditar el compliment de l’article 27.2 de les OO.MM. d’edificació, 
especialment pel que fa al tècnic titulat que assumeixi expressament la funció de 
tenir cura de la correcta execució dels treballs per part de l’empresa constructora. 
 
2.1.4. Aportar nomenament de coordinador/a de seguretat i salut de l’obra. 
 
2.1.5. Presentar en el cas que es detecti la presència de material de fibrociment 
(Uralita o similar), abans del començament de les obres, la documentació 
exigible pel Real Decret 396/2006, de 31 de març i resta de normativa concordant, 
relativa a les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb 
risc d’exposició a l’amiant (Pla de treball, tramitació de l’expedient i gestió de 
documentació, comunicació a l’autoritat competent, etc.). Així mateix s’haurà 
d’aportar full de seguiment i certificat de gestió de residus. Caldrà aportar 
nomenament específic de contractista inscrit en el Registre d’Empreses amb 
Risc d’Amiant per aquesta part dels treballs, si és el cas. 
 
2.1.6. Garantir una correcta evacuació de les aigües procedents del solar un cop 
acabades les obres d’enderroc, i així mateix, mantenir-lo amb les degudes 
condicions de neteja. 
 
2.1.7. 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.  
   
3r.- Advertir a POON HILL, SL: 
 
3.1. Que una vegada executat l’enderroc ha d’aportar certificat final de les obres 
amb plànols de la realitat final existent i memòria que justifiqui el compliment de 
l’article 121.3 de les O.O.M.M. d’Edificació. També s’ha de justificar que el nou 
solar compleix les condicions de salubritat i seguretat òptimes i que els murs que 
restin a la finca acompleixen amb les mesures de solidesa exigibles.. 
 
3.2. 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.  
 
4t.- Advertir a POON HILL, 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. 
 



 
- 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. 

 
5è.- Condicionar la concessió d’aquesta llicència al pagament de les següents 
liquidacions confeccionades d'acord amb el que preveuen les Ordenances 
Fiscals respectives: 

 
5.1 Taxa per llicència urbanística, regulada en l'Ordenança Fiscal núm.6, 
articles 5.2 i 6.1.1. per import de 15.473,92€. 
 
Base imposable (Valor cadastral de la construcció)= 618.956,75€ 
Quota tributària (base imposablex2,5%)= 618.956,75x2,5%= 15.473,92€. 
 
5.2. Taxa per utilització de plaques i altres distintius, regulada a  
l'Ordenança Fiscal núm.18, art. 5 per import 48,40€. 
 
5.3. lmpost sobre construccions, instal·lacions i obres, regulada a 
l'Ordenança Fiscal núm. 1 articles 7 i 8 per import de 1.452€. 
 
Base imposable (PEM)= 31.565,22€ 
Base provisional (base imposable x 1,15) = 36.300€ 
Quota ICIO (base provisional x 4%)= 36.300€ x 4%= 1.452€ 
 
Aquest impost es liquidarà per l'Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona (ORGT).  
 

6è. Comunicar a POON HILL, SL amb NIF B-67207092, 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. 
 
7è.-  Donar trasllat a l'Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació 
de Barcelona per tal d'aprovar la liquidació corresponent a l’apartat 5.3. 
 
8è.  Notificar aquesta resolució a POON HILL, SL i donar trasllat al Servei 
d'Hisenda i Tresoreria. 
 
 

SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT 

4. 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. 99 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 138,62€. 
 
Relació núm. 100 de documents O en fase prèvia per un import total de 
240.190,20€. 
 
Document ADO en fase prèvia número 920190007439 per un import total de 
218,40€. 
 
Document ADO en fase prèvia número 920190007514 per un import total de 
6.616,13€. 
 
Tots el documents comptables porten annexat el corresponent document 
justificatiu que ha estat conformat per la persona tècnica adient i fiscalitzada pel 
Servei d’Intervenció. 
  
S’acorda: 
 
Aprovar la relació de despeses i reconeixement d’obligacions següents: 
 
1.- Relació núm. 99 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
138,62€. 
 
2.- Relació núm. 100 de documents O en fase prèvia per un import total de 
240.190,20€. 

 
3.- Document ADO en fase prèvia número 920190007439 per un import total de 
218,40€. 
 
4.- Document ADO en fase prèvia número 920190007514 per un import total de 
6.616,13€. 
 
 
5. Proposta de personació en el recurs contenciós administratiu 
"Procediment abreujat 170/2019-B", davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu número 1 de Barcelona (exp. 2018/61/1362). 
 
Mitjançant escrit del Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Barcelona, es 
va notificar a aquest Ajuntament la interposició del recurs contenciós 
administratiu "Procediment abreujat 170/2019-B", per part del Sr. ..., en nom i 
representació dels Srs. ... i ..., contra la resolució d'aquest Ajuntament, de data 
27 de març de 2019, per la qual no s’admetia a tràmit la reclamació patrimonial 
interposada pels Srs. ... i ... 
 
En virtut de tot això, 
  
S’acorda: 
 



 
Primer.- Personar-se en el recurs contenciós administratiu "Procediment abreujat 
170/2019-B", presentat pel Sr. ..., en nom i representació dels Srs. ... i ..., davant 
el Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Barcelona. 
 
Segon.- Que la representació i defensa d'aquesta Corporació sigui assumida, 
indistintament, pels lletrats de la mateixa, D. ... i D. ... 
 
 
6. Proposta que consisteix en donar compte del Padró de l’Impost sobre 
Activitats Econòmiques, exercici 2019 (exp. 2019/1771/8284). 
 
Per la Gerència de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona 
s’ha aprovat el Padró de l’Impost sobre Activitats Econòmiques, per tenir 
delegades per l’Ajuntament les funcions de gestió tributària. 
 
Aquest padró fiscal s’ha confeccionat d’acord amb el que estableix                      
l’Ordenança fiscal núm. 13, reguladora d’aquest impost.   
  
L’import del Padró sobre Activitats Econòmiques de 2019, ascendeix a un total 
de 1.054.092,36€, corresponent a un total de 469 càrrecs. El recàrrec provincial 
en el present exercici ascendeix a 117.287,11€ i el deute tributari conjunt a 
1.171.379,47€. 
 
Vist l’acord Plenari de delegació en l’Organisme de Gestió Tributaria de la 
Diputació de Barcelona de data 15 de juliol de 2009. 
 
Vist l’anunci de cobrança i d’exposició pública dels padrons, publicat al Butlletí 
Oficial de la Província per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona, de data 11 de desembre de 2018, pel qual s’aprova el Calendari 
Fiscal per a l’any 2019.  
 
El període de cobrament en voluntària establert per l’ajuntament a efectes de 
l’esmentat impost és el següent:  
 

Impost sobre activitats econòmiques  
- Del 19 de setembre al 19 de novembre de 2019 

 
En cas de domiciliació, la data del càrrec serà 04/11/2019. 
 
S’acorda: 
 
Donar compte de l’import del padró de l’Impost sobre Activitats Econòmics (IAE) 
de 2019, que ascendeix a 1.054.092,36€, amb un total de 469 càrrecs.  
 
 
7. Proposta que consisteix en donar compte del Padró de l’Impost sobre 
Béns Immobles Rústics, exercici 2019 (exp. 2019/1773/8290). 
 



 
Per la Gerència de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona 
s’ha aprovat el Padró de l’Impost sobre Béns Immobles Rústics de l’exercici 2019, 
per tenir delegades per l’Ajuntament les funcions de gestió tributària. 
 
Aquest padró fiscal s’ha confeccionat d’acord amb el que estableix                      
l’Ordenança fiscal núm. 4, reguladora d’aquest impost.   
  
L’import del Padró sobre Béns Immobles Rústics de l’exercici  2019, ascendeix 
a 4.986,01€, corresponent a un total de 47 càrrecs. 
 
Vist l’acord Plenari de delegació en l’Organisme de Gestió Tributaria de la 
Diputació de Barcelona de data 15 de juliol de 2009. 
 
Vist l’anunci de cobrança i d’exposició pública dels padrons, publicat al Butlletí 
Oficial de la Província per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona, de data 11 de desembre de 2018, pel qual s’aprova el Calendari 
Fiscal per a l’any 2019.  
 
El període de cobrament en voluntària establert per l’ajuntament a efectes de 
l’esmentat impost és el següent:  
 

Impost sobre Béns Immobles rústics   
- Del 5 de setembre al 5 de novembre de 2019. 

 
En cas de domiciliació, la data del càrrec serà 04/11/2019. 
  
S’acorda: 
 
Donar compte de l’import del padró de l’Impost sobre Béns Immobles rústics de 
2019, que ascendeix a 4.986,01€, amb un total de 47 càrrecs.  
 
 

DRETS SOCIALS 

8. Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració amb els Mossos 
d’Esquadra per a l’aplicació de mesures alternatives en cas de tinença o 
consum de drogues per a menors (exp. 2019/1374/8332). 
 
ANTECEDENTS: 
 
A l’any 2008, l’Ajuntament d’Esplugues i l’ABP Esplugues Sant Just, van signar 
un Protocol de Commutació de Sancions Administratives per Treballs en 
Benefici de la Comunitat. 
 
Amb l’objectiu d’aconseguir que els menors presumptes autors d’una infracció 
administrativa prevista a la Llei orgànica 1/1992, de 21 de febrer, sobre protecció 
de la seguretat ciutadana, referent al consum en llocs, vies, establiments o 
transports públics, així com la tinença il·lícita de drogues tòxiques, estupefaents 
o substàncies psicotròpiques, puguin optar per una mesura educativa consistent 
en participar en un programa de valoració del consum en el CAS Fontsanta. 



 
 
Amb la finalitat de: 
Connectar als menors consumidors amb la xarxa sociosanitària d’atenció a les 
dependències. 
 
Facilitar, als menors i llurs famílies, que puguin abordar la problemàtica dels 
consum de substàncies tòxiques i additives.  
 
Facilitar als menors i llurs famílies, la informació suficient sobre els riscos i les 
conseqüències del consum de substàncies tòxiques i additives. 
Afavorir la possibilitat d’iniciar un pla de tractament. 
 
Aquest protocol va sevir de model per implantar aquest model de col·laboració 
entre altre municipis i ABP, amb adaptacions al entorn. 
 
Per tal d’homogeneïtzar el model d’actuació i adequar-ho a la legislació vigent, 
des del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya es proposa un 
model únic de conveni. 
 
Per tal de continuar la col·laboració establerta durant 18 anys entre l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat i l’ABP Esplugues Sant Just en la prevenció d’actes 
delictius i la protecció de la seguretat ciutadana facilitant  als menors d’edat 
denunciats per consum o tinència de substancies il·legals a l’espai públic, la 
possibilitat de commutar la sanció realitzant una activitat que el beneficia a el 
mateix i a la comunitat. 
 
Vistos els informes pertinents, 
  
S’acorda: 
 
UNIC.- L’aprovació del text i la signatura d’un nou conveni de col·laboració entre 
el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat per a l’aplicació de mesures alternatives a persones 
menors d’edat denunciades per consum o tinença de drogues amb una vigència 
de 4 anys des de la seva signatura. 
 
 

DRETS CIVILS I CIUTADANIA 

9. Proposta d’aprovació de la justificació de la subvenció 2018 ESPLU-
ARTISTIC CLUB PATÍ “Trofeu grups Ciutat d’Esplugues 2018" (exp. 
2018/2243/61). 
 
L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions defineixen, entre d’altres, els 
requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, per aquest 
Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en qualsevol dels 
àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació de justificar 
l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma d’acreditar la realització 



 
de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la subvenció, com al procediment 
intern a seguir per valorar i aprovar aquesta justificació. 
 
En data 20 de juliol de 2018, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
ESPLU-ARTISTIC CLUB PATÍ una subvenció de 475,00 euros pel 
desenvolupament de l’activitat “Trofeu grups Ciutat d’Esplugues 2018”. 
 
Vist que en data 29 d’abril de 2019 l’entitat  presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i 
que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General reguladora 
de la concessió de subvencions i a les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic administrativa de 
l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Servei d’Esports. 
  
S’acorda: 
 
Primer.- APROVAR la justificació econòmica presentada per l’entitat ESPLU-
ARTISTIC CLUB PATÍ, en relació a la subvenció atorgada per  aquest 
Ajuntament  pel desenvolupament de  l’activitat  que a continuació es detalla, 
d’acord amb el següent: 

 
Activitat / projecte subvencionat Import atorgat Import justificat 

Trofeu grups Ciutat d’esplugues 
2018 475,00 euros 

Justificació: 449,80 euros 

Reintegrament: 100,16 euros 

TOTAL 549,96 euros 
 
Segon.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat ESPLU-ARTISTIC CLUB PATÍ 
i al Servei d’Esports. 
 
 
10. Proposta d’aprovació de la justificació de la subvenció 2018 ESPLU-
ARTISTIC CLUB PATÍ “Festival temàtic Fi de temporada 2018” (exp. 
2018/2243/63). 
 
L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions defineixen, entre d’altres, els 
requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, per aquest 
Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en qualsevol dels 
àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació de justificar 
l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma d’acreditar la realització 
de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la subvenció, com al procediment 
intern a seguir per valorar i aprovar aquesta justificació. 
 
En data 20 de juliol de 2018, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
ESPLU-ARTISTIC CLUB PATÍ una subvenció de 850,00 euros pel 
desenvolupament de l’activitat “Festival temàtic Fi de Temporada 2018”. 
 



 
Vist que en data 29 d’abril de 2019 l’entitat  presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i 
que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General reguladora 
de la concessió de subvencions i a les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic administrativa de 
l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Servei d’Esports. 
  
S’acorda: 
 
Primer.- APROVAR la justificació econòmica presentada per l’entitat ESPLU-
ARTISTIC CLUB PATÍ, en relació a la subvenció atorgada per  aquest 
Ajuntament  pel desenvolupament de  l’activitat  que a continuació es detalla, 
d’acord amb el següent: 

 
Activitat / projecte subvencionat Import atorgat Import justificat 

“Festival temàtic Fi de 
Temporada 2018” 850,00 euros 

Justificació: 979,78 euros 

Reintegrament: 33,52 euros 

TOTAL 1.013,30 euros 
 
Segon.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat ESPLU-ARTISTIC CLUB PATÍ 
i al Servei d’Esports. 
 
 
11. Proposta d’aprovació de la justificació de la subvenció 2018 ESPLU-
ARTISTIC CLUB PATÍ "Trofeu d’hivern 2018” (exp. 2018/2243/65). 
 
L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions defineixen, entre d’altres, els 
requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, per aquest 
Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en qualsevol dels 
àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació de justificar 
l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma d’acreditar la realització 
de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la subvenció, com al procediment 
intern a seguir per valorar i aprovar aquesta justificació. 
 
En data 13 de juliol de 2018, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
ESPLU-ARTISTIC CLUB PATÍ una subvenció de 1.026,48 euros pel 
desenvolupament de l’activitat “Trofeu d’hivern 2018”. 
 
Vist que en data 29 d’abril de 2019 l’entitat  presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i 
que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General reguladora 
de la concessió de subvencions i a les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic administrativa de 
l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Servei d’Esports. 
  
S’acorda: 



 
 
Primer.- APROVAR la justificació econòmica presentada per l’entitat ESPLU-
ARTISTIC CLUB PATÍ, en relació a la subvenció atorgada per  aquest 
Ajuntament  pel desenvolupament de  l’activitat  que a continuació es detalla, 
d’acord amb el següent: 

 
Activitat / projecte subvencionat Import atorgat Import justificat 

“Trofeu d’hivern 2018” 1.026,48 euros 

Justificació: 883,12 euros 

Reintegrament: 289,95 euros 

TOTAL 1.173,07 euros 
 
Segon.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat ESPLU-ARTISTIC CLUB PATÍ 
i al Servei d’Esports. 
 
 
12. Proposta d’aprovació de la justificació de la subvenció 2018 CENTRO 
ARAGONES DE ESPLUGUES "Programació anual 2018" (exp. 
2018/2244/107). 
 
L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions defineixen, entre d’altres, els 
requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, per aquest 
Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en qualsevol dels 
àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació de justificar 
l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma d’acreditar la realització 
de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la subvenció, com al procediment 
intern a seguir per valorar i aprovar aquesta justificació. 
 
En data 14 de setembre de 2018, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
CENTRO ARAGONES DE ESPLUGUES una subvenció de 6.136,00 euros pel 
desenvolupament de la programació anual 2018. 
 
Vist que en data 22 de maig de 2019 l’entitat  presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i 
que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General reguladora 
de la concessió de subvencions i a les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic administrativa de 
l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Servei de Cultura. 
  
S’acorda: 
 
Primer.- APROVAR la justificació econòmica presentada per l’entitat CENTRO 
ARAGONES DE ESPLUGUES, per valor de 7.394,41 euros, en relació a la 
subvenció de 6.136,00 euros atorgada en 2018, pel desenvolupament de la 
Programació anual 2018. 
 



 
Segon.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat CENTRO ARAGONES DE 
ESPLUGUES i al Servei de Cultura. 
 
 
13. Proposta d’aprovació de la justificació de la subvenció 2018 XARXA DE 
DONES EMPRENEDORES D’ESPLUGUES “La salut en el procés de 
l’empoderament femení” (exp. 2018/2243/29). 
 
L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions defineixen, entre d’altres, els 
requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, per aquest 
Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en qualsevol dels 
àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació de justificar 
l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma d’acreditar la realització 
de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la subvenció, com al procediment 
intern a seguir per valorar i aprovar aquesta justificació. 
 
En data 13 de juliol de 2018, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
XARXA DE DONES EMPRENEDORES D’ESPLUGUES una subvenció de 
600,00 euros pel desenvolupament de l’activitat “La salut en el procés de 
l’empoderament femení”. 
 
Vist que en data 15 de març de 2019 l’entitat  presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i 
que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General reguladora 
de la concessió de subvencions i a les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic administrativa de 
l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Servei de Política de Dones. 
  
S’acorda: 
 
Primer.- APROVAR la justificació econòmica presentada per l’entitat XARXA DE 
DONES EMPRENEDORES D’ESPLUGUES, en relació a la subvenció atorgada 
per  aquest Ajuntament  pel desenvolupament de  l’activitat  que a 
continuació es detalla, d’acord amb el següent: 

 
Activitat / projecte subvencionat Import atorgat Import justificat 

La salut en el procés de 
l’empoderament femení 2018 600,00 euros 

Justificació: 536,81 euros 

Reintegrament: 152,65 euros 

TOTAL 689,46 euros 
 
Segon.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat XARXA DE DONES 
EMPRENEDORES D’ESPLUGUES i al Servei de Política de Dones. 
 
 
PUNTS D’URGÈNCIA 
 



 
1. Proposta d’adjudicació d’un contracte menor per al lloguer del mobiliari 
urbà amb motiu de la Festa Major 2019 (exp. 2019/1411/8647). 
 
Primer.- Vista la Memòria relativa al contracte menor que seguidament es 
transcriu literalment: 
 
“Número d’expedient: 2019/8647/1411 
Assumpte: Contracte menor lloguer de mobiliari urbà (taules, cadires, carpes i 
tanques) per la Festa Major 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 una programació d’activitats culturals en la Festa Major 
2019. Aquesta programació conté activitats diverses i variades adreçades a tota 
la població d’Esplugues que es desenvolupen majoritàriament a la via pública. 
Amb l’objecte de poder realitzar les activitats programades, l’Ajuntament 
necessita llogar mobiliari urbà (cadires, taules i carpes) pel desenvolupament de 
les mateixes. 
 
DESCRIPCIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE 
L’objecte del contracte es el lloguer mobiliari urbà (taules, cadires, tanques i 
carpes) per cobrir totes les activitats que es fan durant la festa major 2019. El 
servei contempla lliurament, retirada i transport del mateix. 
 
a) Es tracta d’un contracte de servei. 
b) Codi CPV: 34928400 - Mobiliario urbano 
c) 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 



 
4.620 €  970,20 € 5.590,20€ 33.33801.22609 DESPESES 

FESTA MAJOR 
 
LA JUSTIFICACIÓ QUE EL CONTRACTISTA QUE ES PROPOSA NO HA 
SUBSCRIT MÉS CONTRACTES MENORS AMB L’AJUNTAMENT 
D’ESPLUGUES QUE INDIVIDUALMENT O CONJUNTAMENT SUPERIN LA 
XIFRA QUE CONSTA A LA INSTRUCCIÓ PRIMERA (regla d’incompatibilitat 
de l’article 118.3 de la Llei 9/2017). 
El contractista proposat no han subscrit contractes menors dins l’any 2019 que 
superin els 15.000 euros més IVA, inclòs els contractes aquí proposats. 
 
VIGÈNCIA DEL CONTRACTE 
La vigència del contracte s’inicia el dia 17 de setembre i finalitza el dia 24 de 
setembre de 2019. 
 
LLOC DE LA PRESTACIÓ 
El lloc on s’han  de subministrar el material es el magatzem de la brigada 
municipal c/ Nord, 26 d’Esplugues de Llobregat 
 
TERMINI DE GARANTIA O JUSTIFICACIÓ DEL SEU NO ESTABLIMENT 
No en té, per la naturalesa de la prestació 
 
FORMA DE PAGAMENT DEL PREU 
Prèvia presentació de factura i una vegada realitzat el servei. 
 
RESPONSABLE DEL CONTRACTE 
Directora de Cultura 
 
ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA PRESTACIÓ 
L’objecte de la prestació es el lloguer de taules, tanques, cadires i carpes per la 
Festa Major d’Esplugues 2019. 
 
Material a llogar:  
300 tanques d'obra de plàstic  
120 taules pvc de 1,83 x 0,76 (aprox) 
900 cadires pvc 
25 carpes + pesos + 10 jocs de parets  
Data de lliurament del material: 17 de setembre  
Data de recollida del material: 24 de setembre 
Lloc de lliurament i recollida: Magatzem de la brigada municipal (c. /Nord, 26) 
 
LA JUSTIFICACIÓ DE LA INSUFICIÈNCIA DE MITJANS PER A LA 
REALITZACIÓ DEL SERVEI 
 
L’Ajuntament no disposa de mitjans ni personal per poder cobrir aquest tipus de 
servei. 
 
SOL.LICITUD DE L’OFERTA ENVIADA A EMPRESA O EMPRESES AMB 
APTITUD PER A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 



 
 
S’ha fet una única sol·licitud a l’empresa ..., que té la capacitat i habilitació 
professional necessària per realitzar el servei objecte del contracte. 
 
VALORACIÓ DE L’OFERTA PRESENTADA 
 
... ha fet una oferta per import 5.590,20€ IVA inclòs (4.620€ correspon al preu 
sense IVA, i 970,20€ en concepte del 21% d’IVA). L’oferta presentada s’ajusta a 
les necessitats de l’Ajuntament i compleix els requeriments i condicions del servei 
objecte del contracte. 
 
PERSONA FÍSICA O JURÍDICA A LA QUE ES PROPOSA REALITZAR 
L’ADJUDICACIÓ 
 
Es proposa realitzar l’adjudicació a l’empresa ..., amb domicili al c. Camí de les 
Fonts de les Canyes 08227 Terrassa Telèfon: 625.79.46.47 i correu electrònic: 
comercialprojectcarpas@gmail.com i telèfon: 637.008.599. 
 
COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS FISCALS I AMB LA SEGURETAT 
SOCIAL 
 
Consten a l’expedient els certificats acreditatius que la persona física o jurídica 
a favor de la qual es proposa l’adjudicació, es troba al corrent de pagament 
respecte les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
 
Segon.- Atès que és normativa aplicable la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic (LCSP); el Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, 
pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques; el Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es 
desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del 
Sector Públic; la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, 
el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i, en el seu defecte, les normes de 
contractació del dret privat, és procedent emetre informe favorable, en relació 
amb l’adopció del següent acord. 
 
Vistos els antecedents, 
  
S’acorda: 
 
1.- Aprovar l’expedient de contractació i la MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL 
CONTRACTE MENOR incorporada a l’expedient, aprovant expressament la 
necessitat de procedir a la contractació del lloguer de mobiliari urbà (taules, 
cadires, carpes i tanques) per la Festa Major 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. 
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3.- Aprovar el pressupost del contracte per import total de 5.590,20€ (IVA 
INCLÒS). 
 
4.- Adjudicar el contracte a favor de l’empresa ..., amb domicili al c. Camí de les 
Fonts de les Canyes, (08227) Terrassa.  
 
5.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
import total de 5.590,20€ IVA inclòs, a càrrec de la partida 33.33801.22609 del 
pressupost municipal de l’exercici 2019, Despeses de Festa Major. 
 
6.- El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’Ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura o factures 
corresponents degudament signades per l’adjudicatària i degudament 
conformades per la persona designada responsable del projecte. 
 
7.- La vigència del contracte va des del dies 17 al 24 de setembre ambdós 
inclosos. 
 
8.- La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix és 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. 
 
 
2. Proposta d’adjudicació del contracte menor per a la realització de la 
sonorització dels concerts del parc Tres Esplugues (exp. 2019/1411/8642). 
 
Primer.- Vista la Memòria relativa al contracte menor que seguidament es 
transcriu literalment: 
 
“Número d’expedient: 2019/8642/1411 
Assumpte: Contracte menor per sonoritzar els concerts de Festa Major al Parc 
de les Tres Esplugues. 
Tipus de contracte: Servei 
Procediment i forma d’adjudicació: Contracte menor 
 
1. ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 
Es competent la Junta de Govern local per delegació de l’alcaldessa, en virtut de 
l’article 1.b) del Decret 2019/2198 de 17 de juliol de 2019 d’atribució de 
competències de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 
 
2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE 
Contractació de servei de sonorització i il·luminació amb motiu de la Festa Major 
d’Esplugues de Llobregat. La Festa Major forma part del calendari de festes 
d’Esplugues. Per aquest motiu es porten a terme un conjunt d’activitats musicals 
que formen part del programa i que han de ser sonoritzades. 



 
 
3. DESCRIPCIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE 
L’objecte del contracte és el servei de sonorització i il·luminació per atendre les 
necessitats tècniques derivades de les activitats culturals que s’organitzen durant 
la Festa Major d’Esplugues al parc de les Tres Esplugues: 
 
a) Es tracta d’un contracte de servei. 
b) Codi CPV: 92370000-5  Tècnic de so. 
c) Aquest contracte no comporta, en cap cas, exercici d’autoritat públic. 
 
4. 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. 
 
5. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE, TIPUS d’IVA, IMPORT I APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 
Valor estimat IVA (21%) Pressupost per 

contracte 
Aplicació 
pressupostària Denominació 

4.635,00€ 973,35€ 5.608,35€ 33.33801.22609 DESPESES 
FESTA MAJOR 

 
6. LA JUSTIFICACIÓ QUE EL CONTRACTISTA QUE ES PROPOSA NO HA 
SUBSCRIT MÉS CONTRACTES MENORS AMB L’AJUNTAMENT 
D’ESPLUGUES QUE INDIVIDUALMENT O CONJUNTAMENT SUPERIN LA 
XIFRA QUE CONSTA A LA INSTRUCCIÓ PRIMERA (regla d’incompatibilitat 
de l’article 118.3 de la Llei 9/2017) 
El contractista proposat no han subscrit contractes menors dins l’any 2019 que 
superin els 15.000 euros més IVA, inclòs els contractes aquí proposats. 
 
7. VIGÈNCIA DEL CONTRACTE 
La vigència del contracte s’inicia el divendres 20 de setembre i finalitza el 
diumenge 22 de setembre de 2019. 
 
8. LLOC DE LA PRESTACIÓ 
El lloc de realització de l’activitat és el parc de les Tres Esplugues. 
 
9. TERMINI DE GARANTIA O JUSTIFICACIÓ DEL SEU NO ESTABLIMENT 
No en té, degut a la naturalesa de la prestació. 
 
10. FORMA DE PAGAMENT DEL PREU 
Prèvia presentació de factura i una vegada realitzat cada un dels serveis. 
 
11. RESPONSABLE DEL CONTRACTE 



 
Directora de cultura. 
 
12. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA PRESTACIÓ 
El servei a prestar consisteix en realitzar una sonorització i il·luminació de totes 
les activitats musicals que es facin a l’escenari del parc de les Tres Esplugues. 
Dates: Divendres 20 al diumenge 21 de setembre 
Lloc: L’activitat es realitzarà a l’escenari del parc de les Tres Esplugues. 
L’empresa aportarà:  

TW Audio de 22.000w 2-t24, 2-t2010, 8-b30. 2-(m10 Frontfill) 
Amp 2-X4 de Powersoft 
Taula PA Allenheath SQ6 
Monitors TW Audio, 10-c12 
Amp 4-IPD2400 
Microfonia Segons rider del grup 
Llums Frontal amb: 8-par56, 2 cegadores 4 lamp 
Contra amb: 8-Xbeam, 6-Halos, 
6-Cegadores 2 lamp, 3-strobos led Prolight 200 
Màquina de fum hazer, teló negre de fons. 
    Personal: 2 Tècnics de so, 1 de Llums 

 
13. 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. 
 
14. SOL.LICITUD DE L’OFERTA ENVIADA A EMPRESA O EMPRESES AMB 
APTITUD PER A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
S’ha fet una única sol·licitud a ... que té la capacitat i l’habilitació professional 
adequades per tal d’executar el contracte. 
 
15. VALORACIÓ DE LES OFERTES PRESENTADES 
... ha presentat oferta per un import de 4.635 euros, 973,35 euros corresponen 
al 21% d’IVA resultant la quantitat per un total de 5.608,35€ (IVA inclòs). L’oferta 
presentada s’ajusta a les necessitats de l’Ajuntament i compleix els requeriments 
i condicions del servei objecte del contracte. 
 
16. PERSONA FÍSICA O JURÍDICA A LA QUE ES PROPOSA REALITZAR 
L’ADJUDICACIÓ 
Es proposa realitzar l’adjudicació a ..., amb domicili al carrer Calderón de la Barca, 
23 08784 (Piera). e-mail info@mutesoillum.es . Telèfon 677.477.285. 
 
17. COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS FISCALS I AMB LA SEGURETAT 
SOCIAL 
Consten a l’expedient els certificats acreditatius que la persona física o jurídica 
a favor de la qual es proposa l’adjudicació, es troba al corrent de pagament 
respecte les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.” 
 
Segon.- Atès que és normativa aplicable la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic (LCSP); el Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, 



 
pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques; el Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es 
desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del 
Sector Públic; la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, 
el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i, en el seu defecte, les normes de 
contractació del dret privat, és procedent emetre informe favorable, en relació 
amb l’adopció del següent acord. 
 
Vistos els antecedents, 
  
S’acorda: 
 
1.- Aprovar l’expedient de contractació i la MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL 
CONTRACTE MENOR incorporada a l’expedient, aprovant expressament la 
necessitat de procedir a la contractació del servei de sonorització els concerts 
de Festa Major al Parc de les Tres 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 5.608,35€ (IVA 
INCLÒS). 

 
4.- Adjudicar el contracte a favor de ... i domicili al carrer Calderón de la Barca, 
23, 08784 (Piera).  

 
5.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
import total de 5.608,35€ IVA inclòs, a càrrec de la partida 33.33801.22609, del 
pressupost municipal de l’exercici 2019, Despeses de Festa Major. 

 
6- El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’Ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura o factures 
corresponents degudament signades per l’adjudicatària i degudament 
conformades per la persona designada responsable del projecte. 
 
7-. La vigència del contracte, una vegada formalitzat, va del 20 al 21 de setembre 
de 2019, ambdós inclosos. 
8.- La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix és 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. 
 
 
I sense més assumptes a tractar, a les 14:14 hores del dia abans esmentat, per 
la Sra. Alcaldessa es dona per finalitzada 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. 
 


