
 
JGL-19/07/2019-27 

 
Junta de Govern 

 
SESSIÓ DECISÒRIA ORDINÀRIA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 19 DE 

JULIOL DE 2019 
 

A la Casa Consistorial d’Esplugues de Llobregat, a la sala de reunions, a les 
13:35 hores del dia 19 de juliol 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. 26/19 corresponent a la sessió 
ordinària de data 12 de juliol de 2019.  
 
Per la Sra. alcaldessa i en relació a l’esborrany de l’acta núm.26/19 
corresponent a la sessió ordinària de data 12 de juliol de 2019 es pregunta 
si hi ha objecció d'alguna classe i no assenyalant-se'n cap, s'aprova 
l’esmentada acta per unanimitat i en compliment del que disposa l'article 107 
de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya i 
l'article 110 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals, es transcriurà al llibre d'actes, autoritzant-se amb les 
signatures de la Sra. alcaldessa i Sr. secretari. 
 
 

TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
2. Proposta de concessió de llicència d’obres per a la construcció d’un 
habitatge unifamiliar aïllat, aparcament i piscina a la parcel·la ubicada 
al carrer Apel·les Mestres, núm.6. (exp. 2019/2416/4375). 
 



 
El senyor ..., tècnic en representació de ..., sol·licita llicència  per executar obres 
de construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat amb aparcament i piscina a la finca 
situada al carrer Apel·les Mestres, núm.6, d'aquesta població (referència 
cadastral 4219264DF2841G0001MR), segons projecte tècnic aportat a tal 
efecte. (Expedient 2019/4375/2416) 
 
Atès l’informe favorable emès pels Serveis Tècnics Municipals del que resulta: 
 
“Planejament vigent. 
Pla General Metropolità, aprovat definitivament en data 14/07/1976 i publicat al 
BOP en data 19/07/1976. 
 
Qualificació urbanística. 
Zona d’Ordenació en Edificació Aïllada, subzona Unifamiliar (clau 20a/10). 

 
Projecte. 
Proposa la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat. 
 
La parcel·la té una superfície de 757’00 m2 segons el projecte presentat i una 
forma sensiblement rectangular d’uns 39 m. de costat més llarg i uns 25 m. de 
fons màxim, amb la façana al carrer Apel·les Mestres, 6 i Lluís Labarta, 2, amb 
una longitud total de front de façana de 51’80 m. 
 
L’habitatge es desenvolupa en quatre nivells, una planta soterrada, planta baixa 
i dues plantes més sobre rasant. 
 
A la planta soterrani (206’87 construïts) es preveu, a banda de les comunicacions 
verticals i distribuïdor, un garatge per a tres vehicles (109’3 m2), un magatzem 
(10’08 m2), un gimnàs (25’44 m2), una cambra higiènica (3’52 m2) i una zona 
d’instal·lacions (9’34 m2). 
 
En planta baixa (151’36 m2 construïts) es preveu, a banda de l’accés i vestíbul, 
la cuina – menjador-estar ( 88’67 m2) i un bany (4’20 m2). També es preveu una 
terrassa descoberta i una piscina descoberta de 3’40 X 10’0 m. i 1’80 m. de 
profunditat en el seu punt màxim. 
 
En planta primera (150’368 m2 construïts) es preveuen, a banda de l’accés, 
escala i distribuïdor,  quatre dormitoris  (21’97 m2, 13’72 m2, 13’78 m2 i 11’88 
m2), amb tres banys (4’00 m2, 7’03 m2 i 10’05 m2) i un despatx-estudi (10’25 
m2). També es preveu una terrassa coberta (36’55 m2). 
 
En planta segona (81’90 m2 construïts) es preveu una sala polivalent (41’36 m2) 
i un petit bany (2’98 m2). També es preveu una terrassa descoberta (22’58 m2). 
 
La superfície construïda total computable és, per tant, de 406’56 m2, inferior a la 
màxima determinada pel planejament (567’75 m2). 
 
La ocupació màxima de l’edifici projectat és de 226’55 m2, inferior a la màxima 
determinada pel planejament (30% de la parcel·la, equivalent a 227’10 m2). 



 
  
La coberta prevista és plana i només transitable a efectes de manteniment. 
 
L’alçada de l’edificació prevista (9’15 m., PB+2) no supera la màxima reguladora 
determinada pel planejament vigent (9’15 m.).  
 
El projecte inclou també la construcció d’una piscina, de rectangular, amb unes 
dimensions màximes de 3’40 X 10’0 m. i una profunditat màxima de 1’80 m. 
 
Les distàncies de l’edificació als llindars acompleix amb els mínims establerts per 
a la normativa en aquesta zona urbanística. 
 
El projecte  compleix, per tant, en la seva totalitat,  la normativa urbanística i 
concordant que li es d’aplicació.” 
 
Atès l’informe favorable emès pels Serveis Jurídics Municipals, de data 5 de 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, com 
és el cas que ens ocupa. 
 
D’acord amb l’article 12 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, correspon a l’administració 
municipal atorgar les llicències urbanístiques respecte dels actes que hi són 
subjectes que es pretenguin executar en el seu terme municipal. 
 
L’article 13.1 del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística estableix 
que les sol·licituds de llicències urbanístiques es tramiten de conformitat amb la 
legislació sobre règim local, sens perjudici de la legislació sobre procediment 
administratiu comú i procediment de les administracions públiques de Catalunya 
i els aspectes procedimentals establerts a la legislació urbanística. 
 
Per tant, són d’aplicació l’article 75 i següents del Reglament d'obres, activitats i 
serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
L’article 34 del Reglament exigeix l’aportació d’un projecte executiu quan el 
projecte objecte de la llicència tingui la consideració de projecte bàsic. En aquest 
cas, segons indiquen els Serveis tècnics municipals en el seu informe, el projecte 
presentat és bàsic, de manera que caldrà presentar l'executiu. 



 
 
Les llicències urbanístiques caduquen si transcorre el termini per començar les 
obres o el termini per acabar-les, incloses les seves pròrrogues respectives, 
sense que hagin estat iniciades o finalitzades. Els terminis són d’un any per a 
iniciar les obres, i de 3 anys per a acabar-les una vegada iniciades. Ambdós 
terminis es computen a partir de l’endemà de la notificació de la llicència atorgada. 
 
A aquests efectes, en compliment de l’article 37 del Reglament sobre protecció 
de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig, correspon 
efectuar l’advertiment de caducitat corresponent. 
 
Cal indicar a la persona titular de la llicència que ha de lliurar a l’administració 
atorgant una còpia de l’acta d’inici d’obres estesa per la direcció facultativa de 
les obres i, posteriorment, una còpia del certificat final d’obres expedit per 
aquesta mateixa direcció. Si les obres autoritzades no requereixen direcció 
facultativa per executar-les, les còpies de l’acta i del certificat esmentats han de 
ser substituïdes per la declaració responsable corresponent de la persona titular 
de la llicència urbanística. 
 
Finalment, cal recordar que, en aplicació i compliment de l'article 187 bis del Text 
refós de la Llei d'urbanisme, estan subjectes a la comunicació prèvia, entre 
d'altres, la primera utilització i ocupació dels edificis. 
 
L’òrgan competent per a l’aprovació d’aquest Projecte és la Junta de Govern 
Local, per delegació expressa efectuada mitjançant Decret núm. 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: 
 
1.-  Concedir llicència d’obres a la senyora ... i el senyor ..., per a la construcció 
d’un habitatge unifamiliar aïllat, aparcament i piscina a la parcel·la situada al 
carrer Apel·les Mestres, núm. 6, i carrer Lluís Labarta, núm.2, d’Esplugues de 
Llobregat, d’acord amb el projecte bàsic presentat el 24 d’abril de 2019, (RGE 
núm. 2019/9431-E i 2019/9433-E), i al documentació complementària i/o 
d’esmena presentada el 27 de maig de 2019, (RGE núm. E-2019/9431), i l’11 de 
juny de 2019, (RGE E-2019/13727). 
 
2.-  Condicionar aquesta llicència al compliment dels següents requisits: 
 
2.1. Abans d’iniciar les obres d’edificació ha de procedir a: 
 



 
2.1.1. Constituir dipòsit en Tresoreria Municipal en metàl·lic o aval bancari 
solidari d’import de 7.700 euros en concepte de garantia d’urbanització i reposició 
de qualsevol dany que pogués ocasionar-se en els elements urbanístics del sol, 
subsol i vol de la via pública, durant el curs de les obres, de conformitat amb el 
disposat en l’article 16 de les Ordenances Metropolitanes d’Edificació. 
 
2.1.2. Constituir dipòsit en Tresoreria Municipal en metàl·lic o aval bancari 
solidari d’import 2.366’10 euros en concepte de fiança per a garantir la gestió 
dels residus procedents de l’enderroc i l’excavació, de conformitat amb el que 
disposa el Decret 89/2010, de 29 de juny, relatiu a la gestió de residus de la 
construcció.  
 
La garantia definitiva es constituirà preferentment mitjançant: 
 
a) Fiança: a través de l'ingrés amb el document de codi de barres. S’adjunta carta  
de pagament i instruccions carta de pagament. 
 
b) Aval bancari: ha de contenir els requisits que s’enumeren seguidament. 
S’estableix l’obligació de presentar juntament amb l’aval còpia d’aquest acord: 
 
- Raó social de l'entitat de crèdit o societat de garantia recíproca.  
- Identificació dels apoderats.  
- Obligació assumida per la garantia. Import de la garantia (en lletra i en xifra). 
- L'aval ha de ser solidari respecte a l'obligat principal, amb renúncia expressa al 
benefici d'excussió i pagador al primer requeriment. 
- L'aval serà de durada indefinida, romanent vigent fins que l'òrgan a disposició 
del qual es constitueixi resolgui expressament declarar l'extinció de l'obligació 
garantida i la cancel·lació de l'aval. 
- Inscripció Registre Especial d'Avals amb número ... 
- Validació de poders per l’Assessoria jurídica de la C.G.D. o Advocacia de l’Estat.  
- Verificació de la representació per fedatari públic. 
 
2.1.3.  Aportar la següent documentació: 
 
- Projecte d’execució, en compliment de l’Art.34 del Decret 64/2014 i Certificat 
de l’Arquitecte autor del projecte, visat pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, 
indicant que el mateix s’ajusta exactament al contingut del projecte Bàsic en base 
al qual va ser concedida la corresponent llicència d’obres, o que les 
modificacions en el seu cas no són substancials i no alteren els paràmetres 
urbanístics/de l'edificació definits en el citat Projecte Bàsic.  

 
- Estudi geotècnic subscrit per tècnic competent i visat pel Col·legi corresponent. 
 
- Full d’Assumpció del Director de l’obra, signat i visat pel Col·legi corresponent. 
 
-  Full d’Assumpció del Director d’execució de l’obra, signat i visat pel Col·legi 
corresponent. 
 



 
-  Nomenament de coordinador/a de Seguretat i Salut, igualment signat i visat 
pel Col·legi corresponent. 
 
-  Nomenament de Contractista. 

 
-  Còpia del darrer rebut de l’IBI liquidat de la finca. 
 
2.1.4. Comunicar, cursant avís per escrit a aquest Ajuntament, l’inici de les obres 
i procedir al replanteig i assenyalament de alineacions i rasants oficials en 
presència dels Serveis Tècnics Municipals. 
 
3.- Així mateix, la present llicència resta condicionada als següents requisits: 
 
3.1. La tanca de precaució de l’obra, ha de ser fixa i opaca, de 2 m d’alçada, com 
a mínim, estable, consistent i resistent a l’impacte, construïda amb paret d’obra 
vista o pintada, xapa metàl·lica, o panell prefabricat, de tal manera que es 
mantingui en bon estat i ofereixi la seguretat necessària durant tot el procés que 
duri l’obra. 
 
3.2. Executar les escomeses de serveis (aigua, gas, electricitat, telèfon, etc.) en 
soterrani fins a l’edificació, en el cas que no sigui així en l’actualitat, havent 
d’assumir el titular el cost total derivat de les canalitzacions en soterrani 
d’aquests serveis per la via pública. L’actuació al que està obligat el propietari fa 
referència a tots aquells aspectes que siguin necessaris per dur-los a terme, 
inclòs el soterrament de les línies de serveis i subministraments que quedin 
afectades i la reposició d’aquelles que, estan ja soterrades es vegin també 
afectades 
 
4.- Advertir a la senyora ... i el senyor ... que a la finalització de les obres, ha de: 
 
4.1. Comunicar la primera utilització i ocupació de l’habitatge aportant la 
documentació indicada a l'art. 53 de les Ordenances Metropolitanes d'Edificació, 
en virtut de l’article 187bis.b) del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme, en la redacció donada per la Llei 
16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de 
l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de 
l'activitat econòmica. 
 
4.2. Justificar el cost real i efectiu de les obres realitzades, i si s’escau efectuar 
l’autoliquidació complementària corresponent. 
 
4.3. Justificar la comunicació de les modificacions introduïdes a la finca, a la 
Gerència Territorial del Cadastre, c/ Travessera de Gràcia núm.58 2a planta de 
Barcelona, per ajustar les dades a la realitat, aportant fotocopia del model 
corresponent. 
 
5.- Advertir i manifestar a la senyora ... i el senyor ...: 
 



 
5.1. Que la placa d’obres s’haurà de retirar al Punt d’Atenció a la Ciutadania, 
plaça Santa Magdalena núm. 24, prèvia justificació del seu pagament i del dipòsit 
de les fiances o avals senyalats a la concessió de la llicència. Una vegada 
complimentada, s’ha de col·locar en lloc visible.  
 
5.2. Que en cas de necessitar la col·locació de contenidors per a residus i runes 
ha de sol·licitar i obtenir l'oportuna autorització.  
 
5.3. Que en cas de necessitar la col·locació d’una grua – torre, si és el cas, és 
necessari sol·licitar i tramitar la corresponent llicència municipal. 
 
5.4. Que en cas de necessitar ocupar i/o tallar la via pública, s’ha de sol·licitar la 
preceptiva autorització al departament de Serveis Administratius amb una 
antelació de 7 dies.   
 
6.- Advertir a la senyora ... i el senyor ..., en compliment de l’article 37 del 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, 
de 13 de maig, el següent: 
 
-  Per a la comunicació de l’inici d’obres caldrà aportar una còpia de l’acta d’inici 
d’obres estesa per la direcció facultativa de les obres i, posteriorment, acabades 
aquestes, caldrà aportar una còpia del certificat final d’obres expedit per aquesta 
mateixa direcció. 
 
-  Les llicències urbanístiques caduquen si transcorre el termini d’1 any per 
començar les obres o el termini de 3 anys per acabar-les, incloses les seves 
pròrrogues respectives, sense que hagin estat iniciades o finalitzades. Ambdós 
terminis es computen a partir de l’endemà de la notificació de la llicència 
atorgada. 
 
7.- Condicionar la concessió d’aquesta llicència al pagament de les següents 
liquidacions confeccionades d'acord amb el que preveuen les Ordenances 
Fiscals respectives: 

 
7.1. Taxa per llicència urbanística, regulada en l'Ordenança Fiscal núm.6, articles 
5 i 6.1, apartat 1.1. per import de 14.627,51€. 
 
Base imposable (PEM)= 508.782,96€ 
Base provisional (base imposable x 1,15) = 585.100,40€ 
Quota tributària (base provisional x 2,5%)= 585.100,40 x 2,5% = 14.627,51€ 
 
7.2. Taxa per utilització de plaques i altres distintius, regulada a  l'Ordenança 
Fiscal núm.18, art. 5 per import  48,40 €. 
 
7.3. lmpost sobre construccions, instal·lacions i obres, regulada a l'Ordenança 
Fiscal núm. 1 articles 7 i 8 per import de 23.404,02 €. 
 
Base imposable (PEM)= 508.782,96€ 
Base provisional (base imposable x 1,15) = 585.100,40€ 



 
Quota tributària (base provisional x 4%)= 585.100,40 x 4%= 23.404,02€ 

 
Aquest impost es liquidarà per l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació 
de Barcelona (ORGT).  

 
8.- Comunicar a la senyora ... i el senyor ..., que la recaptació d'aquests tributs 
es troba delegada en l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona (ORGT). En conseqüència, aquestes liquidacions seran notificades 
per l'ORGT en els pròxims dies, havent d'abonar-se el seu import en el lloc, 
termini i forma que es determini en la corresponent notificació. 
 
9.- Donar trasllat a l'Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació de 
Barcelona per tal d'aprovar la liquidació corresponent a l’apartat 7.3. 
 
10.- Notificar aquesta resolució a la senyora ... i el senyor ... i donar trasllat al 
Servei d'Hisenda i Tresoreria. 
 
 
3. Proposta d’autorització de la cessió d’ús de la plaça d’aparcament núm. 
50 del carrer Mestre Joan Corrales, núm. 68-70 (exp. 2019/1597/5782). 
 
El senyor ... i la senyora ..., sol·liciten autorització per a la cessió d’ús de la plaça 
d’aparcament número 50 de la planta soterrani 2, de l’aparcament soterrani de 
vehicles del carrer Mestre Joan Corrales núm.68 cantonada amb el carrer 
Rovellat núm.25 a favor del senyor ..., segons instància amb registre d’entrada 
número 2019/11642 de data 16 de maig de 2019. 
 
Que el ... i la senyora ..., són titulars de la concessió administrativa que els 
autoritza l’ús d'aquesta plaça d'aparcament mitjançant escriptura pública amb 
número de protocol 1259, de data 4 de maig de 1994, atorgada pel Notari de 
l’Il·lustre Col·legi de Barcelona el senyor ..., inscrita al Registre de la Propietat. 
 
La recepció provisional de les obres de l'aparcament i urbanització va ser 
acordada pel Ple Municipal en sessió ordinària de data 10 d’abril de 1991, 
iniciant-se el termini de la concessió de 50 anys. 
 
En el plec de clàusules regulador de la concessió aprovat i la seva modificació 
posterior acordada per l'Ajuntament Ple de data 13 de novembre de 1991, 
s'estipula que el concessionari podrà efectuar cessions d'ús de places 
d'aparcament a terceres persones, per gaudir parcialment de la concessió amb 
tots els requisits i condicions que figuren en el mateix, que hauran de ser 
autoritzades per l'Ajuntament i formalitzar-se en Escriptura pública, que 
s'inscriurà al Registre de la Propietat. 
 
També s'assenyala que els cessionaris de places d'aparcament podran a la 
vegada cedir el seu ús a terceres persones prèvia autorització d'aquest 
Ajuntament i compliment de les formalitats esmentades. En aquesta segona 
cessió i en les successives l'Ajuntament tindrà dret de tempteig sobre dites 
places.  



 
 
Atès que aquest Ajuntament  no considera oportú exercir el dret de tempteig en 
el present cas. 
  
Atès que l'Ajuntament en el Ple en sessió de data 15 de juliol de 2015, va acordar 
la delegació en la Junta de Govern Local, de les facultats corresponents per 
l'autorització de les cessions d'ús de places d'aparcament a terceres persones i 
per l'exercici en el seu cas del dret de tempteig sobre la plaça o places objecte 
de cessió en segones i successives cessions en les condicions i amb els requisits 
previstos en el Plec de Condicions regulador de la concessió.  
 
Atesa la clàusula vintè cinquena del Plec de clàusules reguladores de la 
concessió i la seva modificació acordada per el Ple Municipal de data 13 de 
novembre de 1991.  
 
Atès que el preu proposat per la cessió d’ús de la plaça sol·licitada excedeix del 
preu màxim actualitzat d’acord amb l’establert a la clàusula vintè cinquena del 
plec de condicions reguladores de la concessió. 
 
Vist l'informe jurídic emès per la Unitat Jurídic Administrativa de Territori i 
Sostenibilitat. 
  
S’acorda: 
 
1.-  Autoritzar al senyor ... i la senyora ..., la cessió d’ús de la plaça d’aparcament 
número 50 de la planta soterrani 2, de l’aparcament soterrani de vehicles  del 
carrer Mestre Joan Corrales núm.68 cantonada amb el carrer Rovellat núm.25, 
a favor del senyor ... per un import de 3.510,36€. 
 

2.-  Tenint en compte que la taxa per l’autorització de cessions d’ús en 
concessions administratives, a partir de segones cessions (Ordenança Fiscal 
núm. 9, article 6.2. A.VII 1) d'import 240,40€ i corresponent a la plaça 
d’aparcament número 50, amb càrrec/valor  núm.01899894/0000210537 es va 
liquidar per decret d’alcaldia i ha estat ingressada pel subjecte passiu en data 28 
de juny de 2019.  
 
3.-  Condicionar l'efectivitat de la cessió d'ús de la plaça d'aparcament que 
s'autoritza, a la seva formalització mitjançant escriptura pública especificant preu, 
termini i altres condicions establertes en la clàusula vintè cinquena del Plec 
regulador de la concessió, de conformitat amb aquest i a la seva inscripció al 
Registre de la Propietat. Tot això haurà d'acreditar-se davant d'aquest 
Ajuntament en el termini màxim de dos mesos, comptats des de la recepció del 
present acord. 
 
4.-  Donar trasllat al Servei d'Hisenda i Tresoreria. 
 
5.-  Donar trasllat als interessats. 
 
 



 
4. Proposta d’autorització de la cessió d’ús de la plaça d’aparcament núm. 
697 de Can Vidalet (exp. 2019/1597/5022). 
 
El senyor ..., sol·licita autorització per a la cessió d’ús de la plaça d’aparcament 
número 697 de la planta soterrani 2, de l’aparcament subterrani de vehicles de 
Can Vidalet a favor de la senyora ..., segons instància amb registre d’entrada 
número 2019/10856 de data 9 de maig de 2019. 
 
Que el peticionari ... n’és titular de la concessió administrativa que l’autoritza l’ús 
d'aquesta plaça d'aparcament mitjançant escriptura pública amb numero de 
protocol 1.272, de data 15 de maig de 1997, atorgada pel Notari de l’Il·lustre 
Col·legi de Barcelona el senyor ..., inscrita al Registre de la Propietat. 
 
La recepció provisional de les obres de l'aparcament i urbanització va ser 
acordada pel Ple Municipal en sessió ordinària de data 10 de febrer de 1993, 
iniciant-se el termini de la concessió de 50 anys. 
 
En el plec de clàusules reguladores de la concessió aprovat i la seva modificació 
posterior acordada per l'Ajuntament Ple de data 13 de novembre de 1991, 
s'estipula que el concessionari podrà efectuar cessions d'ús de places 
d'aparcament a terceres persones, per gaudir parcialment de la concessió amb 
tots els requisits i condicions que figuren en el mateix, que hauran de ser 
autoritzades per l'Ajuntament i formalitzar-se en Escriptura pública, que 
s'inscriurà al Registre de la Propietat. 
 
També s'assenyala que els cessionaris de places d'aparcament podran a la 
vegada cedir el seu ús a terceres persones prèvia autorització d'aquest 
Ajuntament i compliment de les formalitats esmentades. En aquesta segona 
cessió i en les successives l'Ajuntament tindrà dret de tempteig sobre dites 
places.  
 
Atès que aquest Ajuntament no considera oportú exercir el dret de tempteig en 
el present cas. 
 
Atès que l'Ajuntament en el Ple en sessió de data 15 de juliol de 2015, va acordar 
la delegació en la Junta de Govern Local, de les facultats corresponents per 
l'autorització de les cessions d'ús de places d'aparcament a terceres persones i 
per l'exercici en el seu cas del dret de tempteig sobre la plaça o places objecte 
de cessió en segones i successives cessions en les condicions i amb els requisits 
previstos en el Plec de Condicions regulador de la concessió.  
 
Atesa la clàusula vilté cinquena del Plec de clàusules reguladores de la 
concessió i la seva modificació acordada per el Ple Municipal de data 13 de 
novembre de 1991.  
 
Atès que el preu proposat per la cessió d’ús de la plaça sol·licitada no excedeix 
del preu màxim actualitzat d’acord amb l’establert a la clàusula vintè cinquena 
del plec de condicions reguladores de la concessió. 
 



 
Vist l'informe jurídic emès per la Unitat Jurídic Administrativa de Territori i 
Sostenibilitat. 
  
S’acorda: 
 
1. Autoritzar al senyor ... la cessió d’ús de la plaça d’aparcament número 697 de 
la planta soterrani 2, de l’aparcament subterrani de vehicles de Can Vidalet, a 
favor de la senyora ... per un import de 5.000,00€. 
 

2. Tenint en compte que la taxa per l’autorització de cessions d’ús en concessions 
administratives, a partir de segones cessions (Ordenança Fiscal núm. 9, article 
6.2. A.VII 1) d'import 240,40€ i corresponent a la plaça d’aparcament número 
697, amb càrrec/valor núm. 01885754/0000187468 es va liquidar per decret 
d’alcaldia i ha estat ingressada pel subjecte passiu en data 2 de juliol de 2019.  
 
3. Condicionar l'efectivitat de la cessió d'ús de la plaça d'aparcament que 
s'autoritza, a la seva formalització mitjançant escriptura pública especificant preu, 
termini i altres condicions establertes en la clàusula vintè cinquena del Plec 
regulador de la concessió, de conformitat amb aquest i a la seva inscripció al 
Registre de la Propietat.Tot això haurà d'acreditar-se davant d'aquest 
Ajuntament en el termini màxim de dos mesos, comptats des de la recepció del 
present acord. 
 
4. Donar trasllat al Servei d'Hisenda i Tresoreria. 
 
5. Donar trasllat als interessats. 
 
 
5. Proposta que consisteix en donar compte del decret de la Diputació de 
Barcelona de suspensió temporal i total del contracte de serveis per a la 
redacció del Projecte executiu de la connexió entre els dos àmbits del parc 
dels Torrents (exp. 2019/2240/7049). 
 
Atès el Decret de la Presidència delegada de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat de 
la Diputació de Barcelona, en funcions, en data 13/06/2019, amb número de 
registre 7773, sobre "Suspensió temporal i total del contracte de serveis per a la 
redacció del Projecte executiu de la connexió entre els dos àmbits del parc dels 
Torrents per a la l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat", que ha tingut entrada 
en aquest Ajuntament mitjançant la plataforma EACAT, en data 27 de juny de 
2019 (amb número d’entrada E-2019-14737), que es transcriu a   continuació: 
 
“1. En el marc del Catàleg de serveis 2018 del Pla “Xarxa de Governs Locals  
2016-2019”, la Diputació de Barcelona va aprovar, en data 17 de desembre de 
2018, l’actuació relativa a Projecte executiu de la connexió entre els dos àmbits 
del parc dels Torrents per a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i va aprovar i 
adjudicar, el contracte que se’n deriva, per un import de 17.500€ IVA inclòs, a 
favor de l’empresa HÈLIX ARQUITECTES ASSOCIATS SLP. 
 



 
2. Vist que en data 22 de gener de 2019 es va fer una visita al terreny objecte 
d’estudi, amb els tècnics redactors i els tècnics municipals, en la que es va 
acordar que l’Ajuntament desbrossaria el terreny per tal que l’adjudicatari pogués 
iniciar l’estudi topogràfic i constatat que l’Ajuntament encara no havia pogut 
desbrossar el terreny. 
 
3. Vist que l’empresa adjudicatària del contracte, no podrà iniciar el treball de 
redacció del Projecte executiu de la connexió entre els dos àmbits del parc dels 
Torrents, fins que l’Ajuntament no faci la desbrossada del terreny.  
 
4. Vist l’Informe tècnic emès en data 31 de maig de 2019 per la tècnica gestora 
del Servei d’Equipaments i Espai Públic (d’ara endavant SEEP), on es posa de 
manifest els motius que justifiquen la suspensió del termini d’execució, el text del 
qual és el següent: 
 
“INFORME SOBRE LA NECESSITAT DE SUSPENSIÓ DEL CONTRACTE: 
 
“PROJECTE EXECUTIU DE LA DE CONNEXIÓ ENTRE ELS DOS ÀMBITS 
DEL PARC DELS TORRENTS” PER A L’AJUNTAMENT D’ESPLUGUES DE 
LLOBREGAT (18/Y/259614) 
 
En el marc del Protocol general del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, la 
Diputació de Barcelona va adjudicar en data 17 de desembre de 2018 el 
contracte de serveis relatiu al “Projecte executiu de la connexió entre els dos 
àmbits del parc del Torrents” per a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 
 
En data 22 de gener de 2019 es va fer una visita al terreny objecte d’estudi, amb 
els tècnics redactors i els tècnics municipals, en la que es va acordar que 
l’Ajuntament desbrossaria el terreny per tal que l’adjudicatari pogués iniciar 
l’estudi topogràfic. 
 
Vist que en la Definició d’encàrrec s’estableix, en relació al termini per a 
l’execució del contracte, el següent: 
 
“Per al conjunt del termini d’execució del contracte no es tindran en compte els 
períodes que transcorrin en les següents situacions: 
 
1.- Mentre no s’aportin les dades necessàries per a la redacció del treball, quan 
aquestes hagin de ser facilitades per entitats locals, altres Administracions 
Públiques o qualsevol entitat de dret públic. 
 
2.- Durant la revisió del treball en qualsevol de les seves fases per part de l’ens 
local destinatari del treball. 
 
En l’expedient s’haurà de deixar constància documental dels períodes derivats 
d’aquestes situacions, amb indicació de si l’afectació ho és total o parcial; en 
aquest darrer cas fent constar la part dels treballs suspesos.  
 



 
No obstant, en qualsevol d’aquestes situacions el termini de suspensió máxima 
serà de 6 mesos. 
 
Vist que l’Ajuntament encara no ha pogut desbrossar el terreny. 
 
Vist que l’empresa adjudicatària del contracte, no podrà iniciar el treball de 
redacció del Projecte executiu de la connexió entre els dos àmbits del parc dels 
Torrents,  fins que l’Ajuntament no faci la desbrossada del terreny. 
 
La tècnica sotasignat INFORMA que: 
 
per tots els motius exposats, es considera procedent suspendre el contracte de 
referència en data 31 de maig de 2019.” 
 
5. Atès que en data 3 de juny de 2019 ha estat signada l’acta per a la comunicació 
de la suspensió del termini d’execució del contracte relatiu a la redacció “Projecte 
executiu de la connexió entre els dos àmbits del parc del Torrents” per a 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, per part de l’empresa contractista i per 
part de la Cap del SEEP, on manifesten la seva conformitat amb l’esmentada 
suspensió, renunciant expressament la citada empresa a la indemnització que 
pogués correspondre-li com a conseqüència de la suspensió del contracte. 
 
6. La present proposta es justifica en la necessitat de suspendre l’execució de la 
contractació de referència, ateses les circumstàncies que han sobrevingut en 
l’execució del contracte amb motiu de les actuacions dutes a terme per l’ ens 
local destinatari i pendent de tramitació ordinària, per tal d’atendre les necessitats 
municipals subjectes a la tramitació de la present resolució, raó per la qual la 
seva tramitació no es pot ajornar sense que se’n derivi un perjudici rellevant per 
a l’adequada administració del Servei i, en conseqüència, de l’ interès públic. 
 
Fonaments de dret 
 
1. Vist l’article 208 de de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del  
Sector Públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les 
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 
de febrer de 2014. 
 
2. Vist l’article 103 del Reglament general de la Llei de contractes de les 
administracions Públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, 
mitjançant el qual l’acta de suspensió s’haurà de signar per un representant de 
l’òrgan de contractació i pel contractista. 
 
3. Vist l’apartat 4.2.1.a.3) de la Refosa núm. 1/2018, aprovada per decret de la 
Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 7048 en data 9 de juliol de 2018, 
i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) en data 11 de 
juliol de 2018, i modificada per decret núm. 9069, de 13 de setembre de 2018, 
publicat al BOPB de 19 de setembre de 2018, per decret núm. 11043, de 26 
d’octubre de 2018, publicat al BOPB de 30 d’octubre de 2018, i per decret núm. 
3594, de 26 de març de 2019, publicat al BOPB d’1 d’abril de 2019.  



 
 
En virtut de tot això es proposa la següent, 
 
RESOLUCIÓ 
 
Primer.- APROVAR la suspensió temporal i total del contracte de serveis per a 
la redacció del “Projecte executiu de la connexió entre els dos àmbits del parc 
del Torrents” per a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, adjudicat a l’empresa 
HÈLIX ARQUITECTES ASSOCIATS SLP, d’acord amb l’acta subscrita el 3 de 
juny de 2019 per la Cap del Servei d’Equipaments i Espai Públic de la Diputació 
de Barcelona i el representant de l’empresa contractista. 
 
Segon.- ESTABLIR que el termini màxim de suspensió serà de sis mesos, 
d’acord amb allò establert a l’epígraf segon de la part resolutiva del decret dictat 
pel Vicepresident primer i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, 
de data 17 de desembre de 2018, amb número de registre de resolucions 
14201/18, que consta a l’expedient de contractació. 
 
Tercer.- ESTABLIR que la suspensió començarà a comptar des de l’1 de juny de 
2019 i que el període màxim d’aquesta serà de sis mesos, durant els quals no 
es computarà el temps a efectes del transcurs del termini d’execució; d’altra 
banda, la data de finalització del contracte, atès l’esmentat període màxim de 
suspensió i el temps que resta per executar el contracte, es preveu pel dia 16 de 
juny de 2020. 
 
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a HÈLIX ARQUITECTES ASSOCITATS 
SLP, amb NIF B65751588 i a l’ens destinatari.” 
 
Per tot allò exposat,  
  
S’acorda: 
 
1.- Donar-se per assabentada del Decret de la Presidència delegada de l'Àrea 
de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, en funcions, en data 
13/06/2019, amb número de registre 7773 sobre "Suspensió temporal i total del 
contracte de serveis per a la redacció del Projecte executiu de la connexió entre 
els dos àmbits del parc dels Torrents per a la l'Ajuntament d'Esplugues de 
Llobregat", que ha tingut entrada en aquest Ajuntament mitjançant la plataforma 
EACAT, en data 27 de juny de 2019 (amb número d’entrada E-2019-14737).  
 
2.- Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona, a traves del seu Portal 
de Tràmits. 
 
3.- Notificar el present acord al Servei d’Obres Públiques d’aquest Ajuntament. 
 
 
6. Proposta de personació com a demandats en el recurs 256/2019-M 
contra la desestimació per silenci administratiu sol·licitant el pagament del 



 
preu de conformitat fitxat pel JEFC, en relació a la finca situada al carrer 
Nou nº 10 (exp. 2018/2303/1). 
 
Mitjançant escrit amb registre d’entrada a aquest Ajuntament de data 12 de juliol 
de 2019, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala de lo Contenciós 
Administratiu, Secció Tercera, ha emplaçat a aquest Ajuntament per a que es 
personi en el recurs contenciós – administratiu ordinari núm. 256/2019,  
interposat pel Ministerio de Hacienda – Delegación Especial de Economía y 
Hacienda de Barcelona contra la desestimació per silenci del requeriment 
presentat a l’Ajuntament d’Esplugues per que realitzes la revisió d’ofici de l’acord 
d’aprovació del procediment d’expropiació del escrit 31/01/2019 sol·licitant el 
pagament del preu de conformitat fitxat pel jutjat d’expropiació Forçosa de 
Catalunya el 6/7/18 en relació a la finca situada al C/ nou nº 10 d’Esplugues de 
Llobregat. 
 
De conformitat amb allò previst a l’art. 48, 49 i següents de la Llei 29/1998, de 13 
de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. 
  
S’acorda: 
 
1.- Personar-se com a demandats, en el recurs contenciós - administratiu ordinari 
núm. 256/2019,  interposat pel Ministerio de Hacienda – Delegación Especial de 
Economía y Hacienda de Barcelona contra la desestimació per silenci del 
requeriment presentat a l’Ajuntament d’Esplugues per que realitzes la revisió 
d’ofici de l’acord d’aprovació del procediment d’expropiació del escrit 31/01/2019 
sol·licitant el pagament del preu de conformitat fitxat pel jutjat d’expropiació 
Forçosa de Catalunya el 6/7/18 en relació a la finca situada en C/ nou nº 10 
d’Esplugues de Llobregat. 
 
2.- Que la representació i defensa d’aquesta Corporació sigui assumida 
indistintament pels lletrats de la mateixa els senyors ... 
 
 
7. Proposta d’aprovació de la contractació del servei d'estudi d’avaluació 
de la mobilitat del Pla Especial de concreció d’ús i ordenació volumètrica 
de la parcel·la situada al carrer Sant Mateu núm. 2 (exp.2019/1411/7366). 
 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació del  servei de redacció d’estudi 
d’avaluació de la mobilitat generada pel Pla Especial de concreció d’ús i 
ordenació volumètrica de la parcel·la situada al carrer Sant Mateu núm. 2 
d’Esplugues de Llobregat. 
 
Tipus de contracte: Servei  
 
Objecte: servei de redacció d’estudi d’avaluació de la mobilitat generada pel Pla 
Especial de concreció d’ús i ordenació volumètrica de la parcel·la situada al 
carrer Sant Mateu núm. 2 d’Esplugues de Llobregat. 
 
Procediment de contractació: Contracte menor. Tramitació: Ordinària 



 
 
Codi CPV:71240000-2 
 
Valor estimat del contracte: 5.000,00€ 
 
IVA contracte: 1.050,00€ 
 
Preu: 6.050,00€ 
 
Durada: El document complet i signat es presentarà 10 dies després de la 
comunicació d’adjudicació del servei. 
 
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 INGENIERIA DE TRAFICO, 
S.L, amb NIF B08399925, per import de 4.598,00€ IVA inclòs, que es considera 
a la Memòria justificativa ajustada a les necessitats municipals i a les 
característiques específiques del contracte. La mateixa memòria indica que la 
persona que es proposa com a contractista no ha subscrit amb aquest 
Ajuntament altres contractes menors que individual o conjuntament superin les 
xifres límit per aquest tipus de contracte. 
 
Ha estat comprovada la disponibilitat de crèdit adequat i suficient en el 
pressupost de la corporació per a l’exercici 2019. 
 
Per la qual cosa i de conformitat amb el que s’estableix a la Disposició Addicional 
Segona de la Llei 9/2107, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 
En ús de les competències delegades atorgades mitjançant Decret de l’Alcaldia 
núm. 2198 de 17 de juny de 2019. 
 
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  del  servei 
de redacció d’estudi d’avaluació de la mobilitat generada pel Pla Especial de 
concreció d’ús i ordenació volumètrica de la parcel·la situada al carrer Sant 
Mateu núm. 2 d’Esplugues de Llobregat. 
 
2.- Declarar que s’ha procedit a la comprovació de la regla d’incompatibilitat de 
l’article 118.3 de la Llei 9/2017. 
 



 
3.- Aprovar el plec tècnic (o les condicions) que regiran la realització del 
contracte, establint que el pressupost d’execució del contracte és d’import 
5.000,00€, més 1.050,00€ corresponents al 21% d’IVA.  
 
4.- Adjudicar el contracte a INGENIRIA DE TRAFICO, S.L B-08399925 per import 
de 3.800,00€, més 798,00€ corresponents al 21% d’IVA, sent un import total del 
4.598,00€, IVA inclòs. 
 
5.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
un import màxim de 6.050,00 euros, IVA inclòs, a càrrec de la partida 12 15101 
22706 Honoraris Professionals Urbanisme, del pressupost municipal en vigor, a 
favor de INGENIERIA DE TRAFICO, S.L B08399925. 
 
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 document complet i signat es presentarà 10 dies després de la comunicació 
d’adjudicació del servei. 
 
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. 
 
 
8. Proposta d’aprovació de la contractació del servei per a la redacció del 
projecte i direcció d’obres de climatització de la Biblioteca Pare Miquel 
(exp. 2019/1411/6962). 
 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació del servei per la redacció de 
projecte executiu i direcció de les obres per la correcció de defectes i millora de 
la instal·lació de climatització, renovació d’aire i baixa tensió de la Biblioteca 
Central Pare Miquel d’Esplugues de Llobregat. 
 
Tipus de contracte: Servei 
 
Objecte: Servei per la redacció de projecte executiu i direcció de les obres per la 
correcció de defectes i millora de la instal·lació de climatització, renovació d’aire 
i baixa tensió de la Biblioteca Central Pare Miquel d’Esplugues de Llobregat. 
Procediment de contractació: Contracte menor. Tramitació: Ordinària 
 
Codi CPV:71000000-8 



 
 
Valor estimat del contracte: 14.550,00€ 
 
IVA contracte:3.055,50€ 
 
Preu: 17.605,50€ 
 
Durada: El termini màxim previst per la realització i entrega de la totalitat del 
servei de redacció del projecte executiu per la correcció de defectes i millora de 
la instal·lació de climatització, renovació d’aire i baixa tensió de la Biblioteca 
Central Pare Miquel d’Esplugues de Llobregat, serà de 3 setmanes, iniciant-se a 
partir del dia següent a comptar des de la notificació de l'acord de l'adjudicació 
del contracte menor. 
 
El termini màxim previst per la realització del servei de direcció d’obra per la 
correcció de defectes i millora de la instal·lació de climatització, renovació d’aire 
i baixa tensió de la Biblioteca Central Pare Miquel d’Esplugues de Llobregat 
s’iniciarà en la data que tingui lloc la comprovació del replanteig, i en tot cas, la 
vigència màxima serà d’un any. 
 
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 SGT SERVEIS DE GESTIO 
TECNICA(ENGINYERIA SERGESTEC, S.L), amb NIF B-65594434, per import 
de 17.605,50€ IVA inclòs, que es considera a la Memòria justificativa ajustada a 
les necessitats municipals i a les característiques específiques del contracte. La 
mateixa memòria indica que la persona que es proposa com a contractista no ha 
subscrit amb aquest Ajuntament altres contractes menors que individual o 
conjuntament superin les xifres límit per aquest tipus de contracte. 
 
Ha estat comprovada 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. 2198 de 17 de juny de 2019. 
 
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 per la 
redacció de projecte executiu i direcció de les obres per la correcció de defectes 



 
i millora de la instal·lació de climatització, renovació d’aire i baixa tensió de la 
Biblioteca Central Pare Miquel d’Esplugues de Llobregat. 
 
2.- Declarar que s’ha procedit a la comprovació de la regla d’incompatibilitat de 
l’article 118.3 de la Llei 9/2017. 
 
3.- Aprovar el plec tècnic (o les condicions) que regiran la realització del 
contracte, establint que el pressupost d’execució del contracte és d’import 
14.550,00€, més 3.055,50€ corresponents al 21% d’IVA.  
 
4.-Adjudicar el contracte a SGT SERVEIS DE GESTIO TECNICA(ENGINYERIA 
SERGESTEC, S.L) B-65594434 per import de 14.550,00€, més 3.055,50€ 
corresponents al 21% d’IVA, sent un import total del 17.605,50€, IVA inclòs, 
distribuït de la següent manera: 
 
-Servei de redacció de projecte executiu: 10.678,25 euros. 
-Servei de direcció de les obres: 6.927,25 euros. 
 
5.- Aprovar la despesa plurianual necessària per a l’execució d’aquest contracte 
per un import de 10.678,25€, IVA inclòs, per a l’exercici econòmic de 2019 amb 
càrrec a la partida 12 33200 62200 MILLORA INSTAL·LACIÓ BIBLIOTECA i fixar 
la despesa a càrrec de l’exercici 2020 per un import de 6.9727,25€, IVA inclòs.  
 
No obstant, l’adjudicació resta sotmesa a la condició suspensiva d’existència de 
crèdit adequat i suficient per al finançament de les obligacions derivades del 
contracte en l’exercici 2019 i 2020. 
 
6.- El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura o factures 
corresponents degudament signades per l’adjudicatària i degudament 
conformades per la persona designada responsable del projecte. 
 
7.- La data d'execució material dels treballs serà acordada entre la persona 
adjudicatària i la persona designada com a responsable del contracte. En tot cas 
el termini màxim previst per la realització i entrega de la totalitat del servei de 
redacció del projecte executiu per la correcció de defectes i millora de la 
instal·lació de climatització, renovació d’aire i baixa tensió de la Biblioteca Central 
Pare Miquel d’Esplugues de Llobregat, serà de 3 setmanes, iniciant-se a partir 
del dia següent a comptar des de la notificació de l'acord de l'adjudicació del 
contracte menor. 
 
8.- El termini màxim previst per la realització del servei de direcció d’obra per la 
correcció de defectes i millora de la instal·lació de climatització, renovació d’aire 
i baixa tensió de la Biblioteca Central Pare Miquel d’Esplugues de Llobregat 
s’iniciarà en la data que tingui lloc la comprovació del replanteig, i en tot cas, la 
vigència màxima serà d’un any. 
 
9.- La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, seran ... 



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

SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT 

9. Proposta d’aprovació de relacions de despeses i reconeixement 
d’obligacions (exp. 2019/1656/3474). 
 
Per la Secció de Comptabilitat s’han elaborat les següents relacions de despesa: 
 
Relació núm. 87 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
13.454,69€. 
 
Relació núm. 88 de documents O en fase prèvia per un import total de 
1.189.891,87€. 
 
Relació núm. 89 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 245,40€. 
 
Relació núm. 90 de documents O en fase prèvia per un import total de 
17.557,90€. 
 
Tots el documents comptables porten annexat el corresponent document 
justificatiu que ha estat conformat per la persona tècnica adient i fiscalitzada pel 
Servei d’Intervenció. 
  
S’acorda: 
 
Aprovar la relació de despeses  i reconeixement d’obligacions següents: 
 

1.- Relació núm. 87 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
13.454,69€. 

 
2.- Relació núm. 88 de documents O en fase prèvia per un import total de 
1.189.891,87€. 
 
3.- Relació núm. 89 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
245,40€. 
 
4.- Relació núm. 90 de documents O en fase prèvia per un import total de 
17.557,90€. 

 
 
10. Proposta d’aprovació de la contractació del servei de prevenció de 
riscos laborals durant els mesos d’agost a novembre (exp. 2019/1411/6995). 
 



 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació per al servei integral i aliè de 
prevenció de riscos laborals, dels serveis de seguretat i ergonomia – 
psicosociologia per al servei de prevenció de riscos laborals i vigilància de la 
salut” a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat,  
 
Tipus de contracte: Contracte menor 
 
Objecte: servei de Prevenció de Riscos Laborals aliè, la prestació del servei ha 
de incloure la totalitat d'accions derivades de la prevenció de riscos laborals en 
els àmbits de la higiene, la seguretat, l'ergonomia-psicosociologia i la vigilància 
de la salut a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.  
 
Procediment de contractació: Contracte menor. Tramitació: Ordinària 
 
Codi CPV: 71317000-3 Serveis de consultoria en protecció control de riscos 
85147000-10 Serveis de sanitat a les empreses.  
 
Valor estimat del contracte: 5.543,65€   IVA: 1.164,15€  
 
Preu: 6.707,80€ 
 
Durada: Des de l’1 d’Agost fins a 30 de novembre de 2019. 
 
El termini de vigència podrà finalitzar abans de la data indicada  en el cas que 
l’adjudicació de la prestació del servei per contracte tramitat mitjançant 
procediment obert sigui abans de l’establerta per a la vigència 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 l’empresa Quiron Prevención, 
S.L.U, amb NIF B64076482, per import de 6.707,80€, 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. 2198 de 17 de juny de 2019. 
 
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 
Prevenció de Riscos Laborals aliè, la prestació del servei ha de incloure la 
totalitat d'accions derivades de la prevenció de riscos laborals en els àmbits de 
la higiene, la seguretat, l'ergonomia-psicosociologia i la vigilància de la salut a 
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 les condicions que regiran la realització del contracte, establint que el 
pressupost d’execució del contracte és d’import 5.543,65€, més 1.164,15€ 
corresponents al 21% d’IVA. 
 
4. Adjudicar el contracte a l’empresa Quiron Prevención, S.L.U, amb NIF 
B64076482, per import de 5.543,65€, més 1.164,15€ corresponents al 21% d’IVA, 
sent un import total de 6.707,80€, IVA inclòs. 

 
5. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
un import màxim de 6.707,80 euros, IVA inclòs, a càrrec de la partida del 
pressupost municipal en vigor, 119200022799 Prevenció Riscos Laborals, a 
favor de l’empresa Quiron Prevención, S.L.U, amb NIF B64076482. 

 
6. El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura o factures 
corresponents degudament signades per l’adjudicatària i degudament 
conformades per la persona designada responsable del projecte. 

 
7. El termini màxim previst per l'entrega de la totalitat del servei, serà des de l’1 
d’agost fins el 30 de novembre de 2019, a comptar des de la notificació de l'acord 
de l'adjudicació del contracte menor.  
 
El termini de vigència podrà finalitzar abans de la data indicada  en el cas que 
l’adjudicació de la prestació del servei per contracte tramitat mitjançant 
procediment obert sigui abans de l’establerta per a la vigència d’aquest contracte 
menor.   

 
8. El responsable del contracte és la Sra. ..., Coordinadora tècnica de Prevenció 
de Riscos Laborals. 

  
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. 



 
 
 
11. Proposta de resolució de sol·licitud de subvenció per afavorir la 
instal·lació d'activitat presentada per la Sra. ... (exp. 2019/2641/1349).  
 
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària duta a terme en data 07/04/2017, 
aprovà les bases reguladores per a la concessió de subvencions per afavorir la 
instal·lació d’activitats econòmiques i l’ocupació de qualitat a Esplugues de 
Llobregat. En data 13/04/2018 la Junta de Govern Local va aprovar la 
convocatòria d’aquesta línia de subvenció per a l’any 2018, que va sortir 
publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) del dia 
03/05/2018. 
 
Atès que en aquesta normativa es preveu subvencionar la Taxa per a la prestació 
dels serveis d’intervenció de l’administració municipal en activitats i instal·lacions 
i/o de l’Impost sobre Construccions Obres i Instal·lacions que reuneixin els 
requisits establerts.   
 
Atès que aquestes bases preveuen la subvenció del 50% per a les despeses 
d’inici d’activitat següents: despeses de gestoria o assessoria per a la legalització 
i els tres primers mesos de l’activitat, despeses notarials per a l’inici d’activitat i 
despeses per l’informe tècnic o projecte del negoci expedit per arquitecte o 
enginyer/a.     
 
Atès que la persona autònoma ... va presentar sol·licitud de subvenció equivalent 
al 50% de la Taxa per a la prestació dels serveis d’intervenció de l’administració 
municipal en activitats i instal·lacions, la subvenció del 20% de l’Impost sobre 
Construccions, Obres i Instal·lacions, la subvenció del 50% de les despeses de 
gestoria o assessoria per a la legalització en els tres primers mesos de l’activitat 
i la subvenció del 50% de les despeses d’elaboració de l’informe tècnic o projecte 
del negoci expedit per arquitecte o enginyer/a.    
 
Atès que la Base 5 de les Bases reguladores de les subvencions per afavorir la 
instal·lació d’activitats econòmiques i l’ocupació de qualitat, estableix com a 
requisit “haver iniciat una nova activitat econòmica en l’any de la convocatòria 
amb el domicili fiscal o amb un centre de treball ubicat en el terme municipal 
d’Esplugues de Llobregat”.  
 
Vist l’informe emès per la Direcció del Servei de Promoció Econòmica, on figura 
que la persona autònoma ... començà la seva activitat a Esplugues de Llobregat 
l’any 2018, tal i com consta al model 036 –Declaració censal d’alta, i la sol·licitud 
de subvenció presentada és del 4 de febrer de 2019, número de registre 
d’entrada 2019/2496. 
 
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern Local, al punt m) del 
Decret d’alcaldia núm. 2198, de 17 de juny de 2019, per a la resolució de 
sol·licituds de subvenció.  
 
S’acorda: 



 
 
PRIMER.- Desestimar la sol·licitud presentada per la persona autònoma ... en 
data 4 de febrer de 2019, número de registre d’entrada 2019/2496, en concepte 
de subvenció equivalent al 50% de la Taxa per a la prestació dels serveis 
d’intervenció de l’administració municipal en activitats i instal·lacions, la 
subvenció del 20% de l’Impost sobre Construccions, Obres i Instal·lacions, la 
subvenció del 50% de les despeses de gestoria o assessoria per a la legalització 
en els tres primers mesos de l’activitat i la subvenció del 50% de les despeses 
d’elaboració de l’informe tècnic o projecte del negoci expedit per arquitecte o 
enginyer/a, per presentar l’esmentada sol·licitud fora del termini de la data de 
presentació establerta a les Bases. 
 
SEGON.- Notificar la present resolució a la persona interessada. 
 
 
12. Proposta de resolució de sol·licitud de subvenció per afavorir la 
instal·lació d'activitats presentada pel Sr. ... (exp. 2019/2641/1278). 
 
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària duta a terme en data 07/04/2017, 
aprovà les bases reguladores per a la concessió de subvencions per afavorir la 
instal·lació d’activitats econòmiques i l’ocupació de qualitat a Esplugues de 
Llobregat. En data 13/04/2018 la Junta de Govern Local va aprovar la 
convocatòria d’aquesta línia de subvenció par a l’any 2018, que va sortir 
publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) del dia 
03/05/2018. 
 
Atès que en aquesta normativa es preveu subvencionar la Taxa per a la prestació 
dels serveis d’intervenció de l’administració municipal en activitats i instal·lacions 
i/o de l’Impost sobre Construccions Obres i Instal·lacions que reuneixin els 
requisits establerts.   
 
Atès que aquestes bases preveuen la subvenció del 50% per a les despeses 
d’inici d’activitat següents: despeses de gestoria o assessoria per a la legalització 
i els tres primers mesos de l’activitat, despeses notarials per a l’inici d’activitat i 
despeses per l’informe tècnic o projecte del negoci expedit per arquitecte o 
enginyer/a.     
 
Atès que la persona autònoma ... va presentar sol·licitud de subvenció equivalent 
al 50% de la Taxa per a la prestació dels serveis d’intervenció de l’administració 
municipal en activitats i instal·lacions, la subvenció del 20% de l’Impost sobre 
Construccions, Obres i Instal·lacions, la subvenció del 50% de les despeses de 
gestoria o assessoria per a la legalització en els tres primers mesos de l’activitat 
i la subvenció del 50% de les despeses d’elaboració de l’informe tècnic o projecte 
del negoci expedit per arquitecte o enginyer/a.   
 
Atès que la Base 5 de les Bases reguladores de les subvencions per afavorir la 
instal·lació d’activitats econòmiques i l’ocupació de qualitat, estableix com a 
requisit “haver iniciat una nova activitat econòmica en l’any de la convocatòria 



 
amb el domicili fiscal o amb un centre de treball ubicat en el terme municipal 
d’Esplugues de Llobregat”.  
 
Vist l’informe emès per la Direcció del Servei de Promoció Econòmica, on figura 
que la persona autònoma, ... començà la seva activitat a Esplugues de Llobregat 
l’any 2018, tal i com consta al model 036 –Declaració censal d’alta, i la sol·licitud 
presentada és del 24 de gener de 2019, número de registre d’entrada 2019/1763. 
 
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern Local, al punt m) del 
Decret d’alcaldia núm. 2198, de 17 de juny de 2019, per a la resolució de 
sol·licituds de subvenció. 
  
S’acorda: 
 
PRIMER.- Desestimar la sol·licitud presentada per la persona autònoma ... en 
data 24 de gener de 2019, número de registre d’entrada 2019/1763, en concepte 
de subvenció equivalent al 50% de la Taxa per a la prestació dels serveis 
d’intervenció de l’administració municipal en activitats i instal·lacions, la 
subvenció del 20% de l’Impost sobre Construccions, Obres i Instal·lacions, la 
subvenció del 50% de les despeses de gestoria o assessoria per a la legalització 
en els tres primers mesos de l’activitat i la subvenció del 50% de les despeses 
d’elaboració de l’informe tècnic o projecte del negoci expedit per arquitecte o 
enginyer/a, per presentar l’esmentada sol·licitud fora del termini de la data de 
presentació establerta a les Bases. 
 
SEGON.- Notificar la present resolució a la persona interessada. 
 
 
13. Proposta de resolució de sol·licitud de subvenció per afavorir la 
instal·lació d'activitats presentada per ETEC Projectes Industrials SL (exp. 
2019/2641/722). 
 
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària duta a terme en data 07/04/2017, 
aprovà les bases reguladores per a la concessió de subvencions per afavorir la 
instal·lació d’activitats econòmiques i l’ocupació de qualitat a Esplugues de 
Llobregat. En data 13/04/2018 la Junta de Govern Local va aprovar la 
convocatòria d’aquesta línia de subvenció per a l’any 2018, que va sortir 
publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) del dia 
03/05/2018. 
 
Atès que en aquesta normativa es preveu subvencionar la Taxa per a la prestació 
dels serveis d’intervenció de l’administració municipal en activitats i instal·lacions 
i/o de l’Impost sobre Construccions Obres i Instal·lacions que reuneixin els 
requisits establerts.   
 
Atès que aquestes bases preveuen la subvenció del 50% per a les despeses 
d’inici d’activitat següents: despeses de gestoria o assessoria per a la legalització 
i els tres primers mesos de l’activitat, despeses notarials per a l’inici d’activitat i 



 
despeses per l’informe tècnic o projecte del negoci expedit per arquitecte o 
enginyer/a.     
 
Atès que la persona jurídica ETEC PROJECTES INDUSTRIALS SL amb CIF B-
60940566 representada per ... va presentar sol·licitud de subvenció equivalent al 
50% de la Taxa per a la prestació dels serveis d’intervenció de l’administració 
municipal en activitats i instal·lacions el 18/01/2019, amb número de registre 
d’entrada 2019/1447.  
 
Atès que la Base 5 de les Bases reguladores de les subvencions per afavorir la 
instal·lació d’activitats econòmiques i l’ocupació de qualitat, estableix com a 
requisit “haver iniciat una nova activitat econòmica en l’any de la convocatòria 
amb el domicili fiscal o amb un centre de treball ubicat en el terme municipal 
d’Esplugues de Llobregat”.  
 
Vist l’informe emès per la Direcció del Servei de Promoció Econòmica, on figura 
que l’empresa ETEC PROJECTES INDUSTRIALS, SL, amb CIF B-60940566  
començà la seva activitat a Esplugues de Llobregat l’any 2018, tal i com consta 
al model 036 –Declaració censal d’alta,  i la sol·licitud presentada és del 18 de 
gener de 2019, número de registre d’entrada 2019/1447 
 
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern Local, al punt m) del 
Decret d’alcaldia núm. 2198, de 17 de juny de 2019, per a la resolució de 
sol·licituds de subvenció.  
 
S’acorda: 
 
PRIMER.- Desestimar la sol·licitud de subvenció presentada per ..., en 
representació de l’empresa ETEC PROJECTES INDUSTRIALS SL, amb CIF B-
60940566, equivalent al 50% de la Taxa per a la prestació dels serveis 
d’intervenció de l’administració municipal en activitats i instal·lacions, el 
18/01/2019, amb número de registre d’entrada 2019/1447, per presentar 
l’esmentada sol·licitud fora del termini de la data de presentació establerta a les 
Bases. 
 
SEGON.- Notificar la present resolució a l’empresa interessada. 
 
 
14. Proposta de resolució de la sol·licitud de subvenció per afavorir la 
instal·lació d'activitats econòmiques presentada per la Sra. ... (exp. 
2019/2641/732). 
 
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària duta a terme en data 07/04/2017, 
aprovà les bases reguladores per a la concessió de subvencions per afavorir la 
instal·lació d’activitats econòmiques i l’ocupació de qualitat a Esplugues de 
Llobregat. En data 13/04/2018 la Junta de Govern Local va aprovar la 
convocatòria d’aquesta línia de subvenció par a l’any 2018, que va sortir 
publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) del dia 
03/05/2018. 



 
 
Atès que en aquesta normativa es preveu subvencionar la Taxa per a la prestació 
dels serveis d’intervenció de l’administració municipal en activitats i instal·lacions 
i/o de l’Impost sobre Construccions Obres i Instal·lacions que reuneixin els 
requisits establerts.   
 
Atès que aquestes bases preveuen la subvenció del 50% per a les despeses 
d’inici d’activitat següents: despeses de gestoria o assessoria per a la legalització 
i els tres primers mesos de l’activitat, despeses notarials per a l’inici d’activitat i 
despeses per l’informe tècnic o projecte del negoci expedit per arquitecte o 
enginyer/a.     
 
Atès que la persona autònoma ... va presentar sol·licitud de subvenció equivalent 
al 50% de la Taxa per a la prestació dels serveis d’intervenció de l’administració 
municipal en activitats i instal·lacions el 21/01/2019.   
 
Atès que la Base 5 de les Bases reguladores de les subvencions per afavorir la 
instal·lació d’activitats econòmiques i l’ocupació de qualitat, estableix com a 
requisit “haver iniciat una nova activitat econòmica en l’any de la convocatòria 
amb el domicili fiscal o amb un centre de treball ubicat en el terme municipal 
d’Esplugues de Llobregat”.  
 
Vist l’informe emès per la Direcció del Servei de Promoció Econòmica, on figura 
que la persona autònoma ..., començà la seva activitat a Esplugues de Llobregat 
l’any 2018, tal i com consta al model 036 –Declaració censal d’alta-- i la sol·licitud 
presentada és del 21 de gener de 2019, número de registre d’entrada 2019/1517 
 
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern Local, al punt m) del 
Decret d’alcaldia núm. 2198, de 17 de juny de 2019, per a la resolució de 
sol·licituds de subvencions.  
  
S’acorda: 
 
PRIMER.-  Desestimar la sol·licitud presentada per la persona autònoma ... en 
data 21 de gener de 2019, número de registre d’entrada 2019/1517, en concepte 
de subvenció equivalent al 50% de la Taxa per a la prestació dels serveis 
d’intervenció de l’administració municipal en activitats i instal·lacions, per 
presentació de la sol·licitud de l’ajut fora del termini de la data de presentació 
establerta a les bases. 
 
SEGON.-  Notificar la present resolució a la persona interessada. 
 
 
15. Proposta de resolució de la sol·licitud de subvenció per afavorir la 
instal·lació d'activitats presentada pel Sr. ... (exp. 2019/2641/727). 
 
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària duta a terme en data 07/04/2017, 
aprovà les bases reguladores per a la concessió de subvencions per afavorir la 
instal·lació d’activitats econòmiques i l’ocupació de qualitat a Esplugues de 



 
Llobregat. En data 13/04/2018 la Junta de Govern Local va aprovar la 
convocatòria d’aquesta línia de subvenció par a l’any 2018, que va sortir 
publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) del dia 
03/05/2018. 
 
Atès que en aquesta normativa es preveu subvencionar la Taxa per a la prestació 
dels serveis d’intervenció de l’administració municipal en activitats i instal·lacions 
i/o de l’Impost sobre Construccions Obres i Instal·lacions que reuneixin els 
requisits establerts.   
 
Atès que aquestes bases preveuen la subvenció del 50% per a les despeses 
d’inici d’activitat següents: despeses de gestoria o assessoria per a la legalització 
i els tres primers mesos de l’activitat, despeses notarials per a l’inici d’activitat i 
despeses per l’informe tècnic o projecte del negoci expedit per arquitecte o 
enginyer/a.     
 
Atès que la persona autònoma .... va presentar sol·licitud de subvenció 
equivalent al 50% de les despeses d’elaboració de l’informe tècnic o projecte del 
negoci expedit per arquitecte o enginyer/a el 21/01/2019.   
 
Atès que la Base 5 de les Bases reguladores de les subvencions per afavorir la 
instal·lació d’activitats econòmiques i l’ocupació de qualitat, estableix com a 
requisit “haver iniciat una nova activitat econòmica en l’any de la convocatòria 
amb el domicili fiscal o amb un centre de treball ubicat en el terme municipal 
d’Esplugues de Llobregat”.  
 
Vist l’informe emès per la Direcció del Servei de Promoció Econòmica, on figura 
que la persona autònoma ..., començà la seva activitat a Esplugues de Llobregat 
l’any 2018, tal i com consta al model 036 –Declaració censal d’alta- i la sol·licitud 
presentada és del 21 de gener de 2019, número de registre d’entrada 2019/1493. 
 
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern Local, al punt m) del 
Decret d’alcaldia núm. 2198, de 17 de juny de 2019, per a la resolució de 
sol·licituds de subvencions amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal 
efecte. 
  
S’acorda: 
 
PRIMER.-  Desestimar la sol·licitud presentada per la persona autònoma ...,  
en data 21 de gener de 2019, número de registre d’entrada 2019/1493, en 
concepte de subvenció equivalent al 50% de les despeses d’elaboració de 
l’informe tècnic o projecte del negoci expedit per arquitecte o enginyer/a, per 
presentar l’esmentada sol·licitud fora del termini de la data de presentació 
establerta a les Bases. 
 
SEGON.-  Notificar la present resolució a la persona interessada. 
 
 



 
16. Proposta de revocació de l'ajut atorgat a l'empresa restaurant La 
pubilla, SL per a la contractació de persones en situació d'atur (exp. 
2018/2641/34).  
 
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. 
La Junta de Govern Local en data 27 de juliol de 2018 va aprovar les Bases 
d’ajuts econòmics destinats a la contractació per empreses i entitats de persones 
en situació d’atur residents a Esplugues de Llobregat de l’Ajuntament així com, 
la convocatòria publicada al BOPB el 13 d’agost de 2018. 
 
La Junta de Govern Local en data 14 de desembre de 2018, va resoldre, aprovar 
la sol·licitud d’ajut presentada en data 27 de novembre de 2017, per l’empresa 
RESTAURANT LA PUBILLA, SL amb CIF B60760808, i atorgar la quantitat de 
11.429,13€ amb caràcter plurianual en concepte de subvenció econòmica 
destinada a la contractació d’una persona, restant condicionat el pagament de la 
mateixa a la presentació de la documentació requerida a les Bases esmentades 
amb anterioritat. 
 
Atès que d’acord amb les bases reguladores per a l’atorgament d’aquests ajuts i 
per procedir al pagament del 20% inicial, en data 29/04/2019 se li va notificar el 
requeriment de la següent documentació:  

Còpia del contracte de treball 
Informe de dades per a la cotització 
Alta a la seguretat social 

 
Vist que en data 29 d’abril, de conformitat amb el que disposa l’article 68 de la 
Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, es va requerir a l’empresa RESTAURANTE LA 
PUBILLA SL, amb CIF B60760808, la presentació de la documentació 
esmentada, en el termini de 10 dies hàbils i que transcorregut aquest termini 
l’empresa RESTAURANT LA PUBILLA, SL no ha presentat cap al·legació ni 
documentació al respecte.  
 
Vist l’informe emès pel Servei de Promoció Econòmica, 
 
S’acorda: 
 
PRIMER.- Revocar l’ajut atorgat en Junta de Govern Local en data 14 de 
desembre de 2018, a l’empresa RESTAURANT LA PUBILLA, SL, amb CIF 
B60760808, per a la contractació de persones en situació d’atur – convocatòria 
AMB 2018, d’import 11.429,13€, pels motius exposats. 
  
Número d’operació 220180035819 d’import 6.872,34€ -partida pressupostària 15 
24100 48000. 



 
Número d’operació 220190007238 d’import 4.556,79€ -partida pressupostària 11 
24100 48000. 
 
SEGON.-  Notificar el present acord a l’empresa esmentada i donar trasllat als 
serveis d’Intervenció i Tresoreria Municipal. 
 
 
17. Proposta d’aprovació de les bases i de la convocatòria d’una plaça 
d’Enginyer/a Tècnic/a Agrícola de la plantilla de funcionaris (exp. 
2019/1461/6534). 
 
La plantilla de personal funcionari d’aquest Ajuntament, inclou una plaça 
d’Enginyer/a Tècnic/a Agrícola, nivell A2 per a convocar mitjançant concurs 
oposició lliure. 
 
Les bases d’aquesta convocatòria tenen per objecte regular el procediment de 
selecció per la provisió d’una plaça d’Enginyer/a Tècnic/a Agrícola de grau mitjà, 
de l’escala d’Administració Especial, Subescala Tècnica, de personal funcionari 
de l’Ajuntament d’Esplugues, i la creació d’una borsa de treball, de l’escala 
d'administració especial, subescala tècnica. 
 
Consta que s’ha informat al Comitè d’Empresa i la Junta de Personal. 
 
De conformitat amb les atribucions en el article 21.1 g) de la Llei de Bases de 
Règim Local, en relació amb l’article 110 del Reglament del Personal al Servei 
de les Entitats Locals, 
 
S’acorda: 
 
1.- Aprovar les bases i convocar el procés selectiu per a la provisió d’una plaça 
d’Enginyer/a Tècnic/a Agrícola de la plantilla de funcionaris de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat, mitjançant concurs oposició lliure.  
 
2.- Procedir a la publicació del text íntegre de les bases al Butlletí Oficial de la 
Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Tauler d’edictes de la 
Corporació i a la pàgina web de l’Ajuntament: www.esplugues.cat   
 
3.- Informar dels anteriors acords al Comitè d’Empresa i la Junta de Personal. 
 
 
18. Proposta d’aprovació de l’elaboració i implantació d'un pla 
d'autoprotecció (PAU) amb motiu de l'espectacle pirotècnic de la festa 
major 2019 (exp. 2019/1411/7411). 
 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació per al servei consistent en 
l’elaboració i implantació d’un pla d’autoprotecció(PAU) amb motiu de 
l’espectacle piromusical de la Festa Major 2019,  
 
Tipus de contracte: Contracte menor. 

http://www.esplugues.cat/


 
 
Objecte: servei de servei consistent en l’elaboració i implantació del Pla 
d’autoprotecció (PAU) per poder realitzar un espectacle piromusical a les pistes 
annexes de la plaça Catalunya d’Esplugues de Llobregat el diumenge 22 de 
setembre entre les 21:30 hores i les 22:00 hores aproximadament. 
 
Procediment de contractació: Contracte menor. Tramitació: Ordinària. 
 
Codi CPV: 92360000-2 Serveis de pirotècnia. 
 
Valor estimat del contracte: 2.025,00€ IVA: 425’25€  
 
Preu: 2.450,25€ 
 
Durada: des de la seva adjudicació i fins a la finalització del llançament del 
piromusical el 22 de setembre de 2019 a les 22:30 hores. 
 
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 pel Sr. ... per import de 2.450,25€, 
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 el Decret de 
l’Alcaldia núm. 2198 de 17 de juny de 2019. 
 
S’acorda: 
 
1. Aprovar  l’expedient de contractació i la MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL 
CONTRACTE MENOR incorporada a l’expedient, aprovant expressament la 
necessitat de procedir a aquesta contractació que té per objecte el servei 
consistent en l’elaboració i implantació del Pla d’autoprotecció (PAU) per poder 
realitzar un espectacle piromusical a les pistes annexes de la plaça Catalunya 
d’Esplugues de Llobregat el diumenge 22 de setembre entre les 21:30 hores i les 
22:00 hores aproximadament. 
 



 
2. Declarar que s’ha procedit a la comprovació de la regla d’incompatibilitat de 
l’article 118.3 de la Llei 9/2017. 
 
3. Aprovar les condicions que regiran la realització del contracte, establint que el 
pressupost d’execució del contracte és d’import 2.025,00€, més 425’25€ 
corresponents al 21% d’IVA. 
 
4. Adjudicar el contracte al Sr. ..., per import de 2.025,00€, més 425’25€ 
corresponents al 21% d’IVA, sent un import total de 2.450,25€, IVA inclòs. 
 
5. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
un import màxim de 2.450,25 euros, IVA inclòs, a càrrec de la partida del 
pressupost municipal en vigor, 33.33801.22609 Despeses festa major, a favor 
del Sr. ... 
 
6. El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura o factures 
corresponents degudament signades per l’adjudicatària i degudament 
conformades per la persona designada responsable del projecte. 
 
7. El termini màxim previst per l'entrega de la totalitat del servei, serà des de la 
seva adjudicació i fins a la finalització del llançament del piromusical el 22 de 
setembre de 2019 a les 22:30 hores, a comptar des de la notificació de l'acord 
de l'adjudicació del contracte menor. 
 
8. El responsable del contracte és la Sra. ..., 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. 
 
 

DRETS SOCIALS 

19. Proposta d’aprovació d’ajuts econòmics puntuals en concepte 
d'emergències socials (exp. 2019/2883/7380). 
 
L’Ajuntament d’Esplugues, amb la finalitat de pal·liar aquelles situacions 
econòmiques greus, que per circumstàncies diverses, impedeixen o dificulten a 
les persones i les seves famílies arribar a cobrir una o més necessitats bàsiques, 
atorga uns ajuts econòmics puntuals per atendre situacions d’emergències 
socials a persones en seguiment amb els tècnics referents dels Serveis Socials 
Bàsics municipals. 
 
En aquest sentit, la Junta de Govern Local va aprovar el document “Programa 
d’ajuts econòmics per atendre Emergències Socials” en sessió ordinària duta a 
terme en data 19 de maig de 2017. 
 



 
Ateses les 6 sol·licituds de 6 ajuts presentades pels tècnics referents dels Serveis 
Socials Bàsics municipals, amb el vistiplau de la directora d’Acció Social. 
 
Vist el Reglament d'obres, activitats i serveis aprovat mitjançant Decret 179/1995 
de la Generalitat de Catalunya, en la part que regula l'activitat subvencionadora 
de l'Administració. 
  
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g. del Decret 
d’alcaldia núm. 1466, de 18 de juny de 2015, per a la concessió de subvencions 
amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte. 
  
S’acorda: 
 
PRIMER.- Atorgar un total de 6 ajuts econòmics puntuals per atendre les 
següents situacions d’emergències socials, a les persones que a continuació 
s’esmenten: 
 

EXP 
SIAS 

NOM 
USUARI TIPUS EMERGÈNCIA CREDITOR BARRIS IMPORT  

12/519 I, A SUBMINISTRAMENTS 

AIGÜES DE 
BARCELONA, EMG.CIA, 
SA 

CAN 
CLOTA 69,08 € 

14/516 CT, J DESPESES ESCOLARS 
ESCOLA MATILDE 
ORDUÑA 

CAN 
VIDALET 120,00 € 

16/201 OM, NA DESPESES ESCOLARS 
ESCOLA MATILDE 
ORDUÑA 

CAN 
VIDALET 160,00 € 

15/715 NG, N DESPESES ESCOLARS 
ESCOLA JOAN 
MARAGALL 

CAN 
VIDALET 145,00 € 

16/200 PV, RK  
LLOGUER HABITATGE 
MARÇ, ABRIL I MAIG 2019 FINCAS FLOREN, S.L. 

CAN 
VIDALET 

1.800,00 
€ 

16/238 AR, A DESPESES ESCOLARS ESCOLA CAN VIDALET 
CAN 
VIDALET 145,00 € 

 
SEGON.- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions corresponents a una 
despesa total de 2.439,08€, que aniran a càrrec de la partida pressupostària 
68.23100.48010 del pressupost vigent en concepte d’ajuts econòmics puntuals 
per atendre les següents situacions d’emergències socials, a favor de les 
persones que es relacionen, amb el imports que així mateix s’indiquen: 
 

EXP 
SIAS NOM USUARI CREDITOR IMPORT  

12/519 I, A AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA 69,08 € 
14/516 CT, J ESCOLA MATILDE ORDUÑA 120,00 € 
16/201 OM, NA ESCOLA MATILDE ORDUÑA 160,00 € 
15/715 NG, N ESCOLA JOAN MARAGALL 145,00 € 
16/200 PV, RK  FINCAS FLOREN, S.L. 1.800,00 € 
16/238 AR, A ESCOLA CAN VIDALET 145,00 € 

 
TERCER.- Les quantitats reconegudes en la present proposta, per valor total de 
2.439,08 euros, seran pagades de forma individualitzada, als creditors següents: 
 

EXP.SIAS CREDITOR DADES BANCÀRIES IMPORT 



 
12/519 

AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, 
SA ES6121008740560200268061 69,08 € 

14/516 ESCOLA MATILDE ORDUÑA ES1021000322030200272563 120,00 € 
16/201 ESCOLA MATILDE ORDUÑA ES1021000322030200272563 160,00 € 
15/715 ESCOLA JOAN MARAGALL ES8521000459850200081186 145,00 € 
16/200 FINCAS FLOREN, S.L. ES6201823385650200260254 1.800,00 € 
16/238 ESCOLA CAN VIDALET ES6721000459890200174822 145,00 € 

 
QUART.- Proposar el pagament corresponent a les quantitats econòmiques 
aprovades en la present resolució. 
 
 
20. Proposta de reconeixement d'obligacions de sol·licituds de tarifació 
social d'assistència a escoles bressols resoltes en data 08/02/2019 (exp. 
2019/2779/1036). 
 
En data 8 de febrer de 2019, la Junta de Govern Local va estimar 61 sol·licituds 
de bonificació de preu públic per assistència a les escoles bressol municipals 
que a continuació es detallen, autoritzant i disposant una despesa total màxima 
de 52.793,40 euros, a càrrec de la partida pressupostària 47.32300.47900 del 
pressupost vigent, d’acord amb el desglossament següent: 
 

Escola Bressol N.I.F. 2018 2019 TOTAL 

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

ESCOLA BRESSOL MARTA MATA 
(Fundació Pere Tarrés) R5800395E 2.006,40 € 3.511,20 € 5.517,60 € 

ESCOLA BRESSOL MONTESA 
(Fundació Pere Tarrés) R5800395E 3.123,60 € 5.466,30 € 8.589,90 € 

ESCOLA BRESSOL LA MAINADA F08819872 3.944,40 € 6.902,70 € 10.847,10 € 
 
El mateix acord disposa que el pagament de les quantitats compromeses 
anteriorment es realitzarà mensualment, de manera proporcional, en funció del 
nivell d’assistència a l’activitat dels alumnes amb bonificació econòmica. 
 
En data 26 d’abril de 2019, la Junta de Govern Local va aprovar el reconeixement 
de les obligacions corresponents als mesos de setembre, octubre, novembre i 
desembre de 2018; i de gener, febrer i març de 2019, per valor total de 32.911,80 
euros. 
 
Vista que les escoles bressol esmentades han justificat l’assistència efectiva de 
l’alumnat al servei bonificat durant els mesos de març (en el cas de l’escola 
bressol Marta Mata), abril, maig, juny i juliol de 2019. 
 
Vist el Reglament d'obres, activitats i serveis aprovat mitjançant Decret 179/1995 
de la Generalitat de Catalunya, en la part que regula l'activitat subvencionadora 
de l'Administració. 



 
 
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g. del Decret 
d’alcaldia núm. 2.198, de 17 de juny de 2019, per a la concessió de subvencions 
amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte. 
  
S’acorda: 
 
Primer.- RECONÈIXER les obligacions corresponents a les sol·licituds 
aprovades mitjançant l’acord número 23 de la Junta de Govern Local de data 8 
de febrer de 2019, de bonificació de preu públic per assistència a les escoles 
bressol municipals següents, a favor de les mateixes, en relació als mesos de 
març, abril, maig, juny i juliol de 2019, per valor total de 19.334,40 euros, d’acord 
amb el detall que a continuació s’esmenta: 
 
Escola Bressol Montserrat (CIF F08619074 Sdad. Coop. T.A.G.I. Can Vidalet): 
Abril:    2.439,60 euros 
Maig: 2.439,60 euros 
Juny: 2.439,60 euros 
Juliol: 2.439,60 euros 
 
Les quantitats econòmiques corresponents a manca d’assistència de l’alumnat 
al servei prestat, per valor total de 547,20 euros, no resulten exigibles a 
l’Ajuntament. 
 
Escola Bressol Marta Mata (CIF R5800395E Fundació Pere Tarrés): 
Març: 501,60 euros 
Abril:   501,60 euros 
Maig: 501,60 euros 
Juny: 501,60 euros 
Juliol: 501,60 euros 
 
Escola Bressol Montesa (CIF R5800395E Fundació Pere Tarrés): 
Abril:    780,90 euros 
Maig: 780,90 euros 
Juny: 780,90 euros 
Juliol: 780,90 euros 
 
Escola Bressol La Mainada (CIF F08819872 Sdad. Coop. Esc. Bress. La 
Mainada): 
Abril:    986,10 euros 
Maig: 986,10 euros 
Juny: 986,10 euros 
Juliol: 986,10 euros 
 
Segon.- PROPOSAR el pagament de les obligacions reconegudes en el punt 
anterior. 
 
Tercer.- NOTIFICAR aquesta resolució a les entitats interessades. 
 



 
Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució als Serveis Econòmics i al Servei 
d’Educació. 
 
 
21. Proposta de reconeixement d'obligacions de sol·licituds de tarifació 
social d'assistència a escoles bressols resoltes en data 22/03/2019 (exp. 
2019/2779/2670). 
 
En data 22 de març de 2019, la Junta de Govern Local va estimar 25 sol·licituds 
de bonificació de preu públic per assistència a les escoles bressol municipals 
que a continuació es detallen, autoritzant i disposant una despesa total màxima 
de 18.849,90 euros, a càrrec de la partida pressupostària 47.32300.47900 del 
pressupost vigent, d’acord amb el desglossament següent: 
 

Escola Bressol N.I.F. 2018 2019 TOTAL 
ESCOLA BRESSOL 
MONTSERRAT F08619074 3.420,00 € 7.780,50 € 11.200,50 € 
ESCOLA BRESSOL MARTA 
MATA 
(Fundació Pere Tarrés) 

R5800395E 1.094,40 € 2.359,80 € 3.454,20 € 

ESCOLA BRESSOL MONTESA 
(Fundació Pere Tarrés) R5800395E 729,60 € 1.915,20 € 2.644,80 € 

ESCOLA BRESSOL LA 
MAINADA F08819872 273,60 € 1.276,80 € 1.550,40 € 

 
El mateix acord disposa que el pagament de les quantitats compromeses 
anteriorment es realitzarà mensualment, de manera proporcional, en funció del 
nivell d’assistència a l’activitat dels alumnes amb bonificació econòmica. 
 
Vista que les escoles bressol esmentades han justificat l’assistència efectiva de 
l’alumnat al servei bonificat durant tot el curs (de setembre de 2018 a juliol de 
2019). 
 
Vist el Reglament d'obres, activitats i serveis aprovat mitjançant Decret 179/1995 
de la Generalitat de Catalunya, en la part que regula l'activitat subvencionadora 
de l'Administració. 
 
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g. del Decret 
d’alcaldia núm. 2.198, de 17 de juny de 2019, per a la concessió de subvencions 
amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte. 
  
S’acorda: 
 
Primer.- RECONÈIXER les obligacions corresponents a les sol·licituds 
aprovades mitjançant l’acord número 33 de la Junta de Govern Local de data 22 
de març de 2019, de bonificació de preu públic per assistència a les escoles 
bressol municipals següents, a favor de les mateixes, en relació al període des 
del mes de setembre de 2018 fins el juliol de 2019, per valor total de 16.569,90 
euros, d’acord amb el detall que a continuació s’esmenta: 



 
 
Escola Bressol Montserrat (CIF F08619074 Sdad. Coop. T.A.G.I. Can Vidalet): 
Setembre 2018 a març de 2019 6.207,30 euros 
Abril de 2019    929,10 euros 
Maig de 2019 929,10 euros 
Juny de 2019 929,10 euros 
Juliol de 2019 929,10 euros 
 
Les quantitats econòmiques corresponents a manca d’assistència de l’alumnat 
al servei prestat, per valor total de 1.276,20 euros, no resulten exigibles a 
l’Ajuntament. 
 
Escola Bressol Marta Mata (CIF R5800395E Fundació Pere Tarrés): 
Setembre 2018 a març de 2019 2.063,40 euros 
Abril de 2019    347,70 euros 
Maig de 2019 347,70 euros 
Juny de 2019 347,70 euros 
Juliol de 2019 347,70 euros 
 
Escola Bressol Montesa (CIF R5800395E Fundació Pere Tarrés): 
Setembre 2018 a març de 2019 912,00 euros 
Abril de 2019    182,40 euros 
Maig de 2019 182,40 euros 
Juny de 2019 182,40 euros 
Juliol de 2019 182,40 euros 
 
Les quantitats econòmiques corresponents a manca d’assistència de l’alumnat 
al servei prestat, per valor total de 1.003,20 euros, no resulten exigibles a 
l’Ajuntament. 
 
Escola Bressol La Mainada (CIF F08819872 Sdad. Coop. Esc. Bress. La 
Mainada): 
Setembre 2018 a març de 2019 820,80 euros 
Abril de 2019    182,40 euros 
Maig de 2019 182,40 euros 
Juny de 2019 182,40 euros 
Juliol de 2019 182,40 euros 
 
Segon.- PROPOSAR el pagament de les obligacions reconegudes en el punt 
anterior. 
 
Tercer.- NOTIFICAR aquesta resolució a les entitats interessades. 
 
Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució als Serveis Econòmics i al Servei 
d’Educació. 
 
 



 
22. Proposta de reconeixement d'obligacions de sol·licituds de tarifació 
social d'assistència a escoles bressols resoltes en data 24/05/2019 (exp. 
2019/2779/5441). 
 
En data 24 de maig de 2019, la Junta de Govern Local va estimar 12 sol·licituds 
de bonificació de preu públic per assistència a les escoles bressol municipals 
que a continuació es detallen, autoritzant i disposant una despesa total màxima 
de 8.983,20 euros, a càrrec de la partida pressupostària 47.32300.47900 del 
pressupost vigent, d’acord amb el desglossament següent: 
 

Escola Bressol N.I.F. 2018 2019 TOTAL 
ESCOLA BRESSOL 
MONTSERRAT F08619074 912,00€ 1.117,20€ 2.029,20€ 

ESCOLA BRESSOL MONTESA 
(Fundació Pere Tarrés) R5800395E 1.185,60€ 2.758,80€ 3.944,40€ 

ESCOLA BRESSOL LA MAINADA F08819872 1.094,40€ 1.915,20€ 3.009,60€ 
 
El mateix acord disposa que el pagament de les quantitats compromeses 
anteriorment es realitzarà mensualment, de manera proporcional, en funció del 
nivell d’assistència a l’activitat dels alumnes amb bonificació econòmica. 
 
Vista que les escoles bressol esmentades han justificat l’assistència efectiva de 
l’alumnat al servei bonificat durant tot el curs (de setembre de 2018 a juliol de 
2019). 
 
Vist el Reglament d'obres, activitats i serveis aprovat mitjançant Decret 179/1995 
de la Generalitat de Catalunya, en la part que regula l'activitat subvencionadora 
de l'Administració. 
 
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g. del Decret 
d’alcaldia núm. 2.198, de 17 de juny de 2019, per a la concessió de subvencions 
amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte. 
  
S’acorda: 
 
Primer.- RECONÈIXER les obligacions corresponents a les sol·licituds 
aprovades mitjançant l’acord número 33 de la Junta de Govern Local de data 24 
de maig de 2019, de bonificació de preu públic per assistència a les escoles 
bressol municipals següents, a favor de les mateixes, en relació al període des 
del mes de setembre de 2018 fins el juliol de 2019, per valor total de 8.709,60 
euros, d’acord amb el detall que a continuació s’esmenta: 
 
Escola Bressol Montserrat (CIF F08619074 Sdad. Coop. T.A.G.I. Can Vidalet): 
Setembre 2018 a juny de 2019 1.596,00 euros 
Juliol de 2019 159,60 euros 
 



 
Les quantitats econòmiques corresponents a manca d’assistència de l’alumnat 
al servei prestat, per valor total de 273,60 euros, no resulten exigibles a 
l’Ajuntament. 
 
Escola Bressol Montesa (CIF R5800395E Fundació Pere Tarrés): 
Setembre 2018 a maig de 2019  3.112,20 euros 
Juny de 2019 416,10 euros 
Juliol de 2019 416,10 euros 
 
Escola Bressol La Mainada (CIF F08819872 Sdad. Coop. Esc. Bress. La 
Mainada): 
Setembre 2018 a maig de 2019  2.462,40 euros 
Juny de 2019 273,60 euros 
Juliol de 2019 273,60 euros 
 
Segon.- PROPOSAR el pagament de les obligacions reconegudes en el punt 
anterior. 
 
Tercer.- NOTIFICAR aquesta resolució a les entitats interessades. 
 
Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució als Serveis Econòmics i al Servei 
d’Educació. 
 
 

DRETS CIVILS I CIUTADANIA 

23. Proposta d’aprovació del pagament dels premis atorgats per 
l’Ajuntament amb motiu del X Jocs Florals (exp. 2019/2762/1331). 
 
El passat 19 de maig van tenir lloc els Jocs Florals d’Esplugues 2019. Enguany 
la desena edició dels Jocs Florals d’Esplugues ha homenatjat a R.C.M., promotor 
de la reinstauració d’aquest esdeveniment cultural l’any 2003. Cervera és, a més, 
soci fundador dels Amics de la Música de Santa Magdalena i tota la seva vida ha 
estat estretament lligada a promoure iniciatives culturals de la ciutat. 
 
El lliurament de premis va tenir lloc el 19 de maig a les 18h, a la biblioteca Pare 
Miquel d’Esplugues. L’acte va ser presidit per l’alcaldessa d’Esplugues i per la 
regidora de Cultura. 
 
El jurat dels XX Jocs Florals es va reunir i emetre el seu veredicte el dia 13 de 
maig a la biblioteca Pare Miquel d’Esplugues. En total es van presentar 85 obres. 
 
Tal i com queda especificat a les bases del concurs, l’ajuntament d’Esplugues 
atorga 6 premis: 
 

“Flor Natural” dotat amb 400 euros 
“Englantina d’Or” dotat amb 400 euros 
“Viola d’Or i Argent” dotat amb 400 euros 



 
“Premi especial” a la millor composició poètica en llengua castellana, dotat 
amb 400 euros 
“Premi especial” a la millor composició poètica en llengua anglesa, dotat 
amb 400 euros. 
“Premi especial” a la millor composició poètica sobre la ciutat o la seva 
gent, en català o en castellà, dotat amb 400 euros. 

 
Segons el veredicte del Jurat els guanyadors i guanyadores del concurs, amb 
una dotació econòmica de 400 euros cadascun d’ells, són els següents: 
 
Flor Natural  
Premi: I va brollar l’amor... 
Sra. ... 
 
Englantina d’or  
Premi: Petit país 
Sr. ... 
 
Viola d’or i argent  
Premi: Salve Regina 
Sra. ... 
 
Premi a la millor poesia en llengua castellana  
Premi: La elegida 
Sr. ... 
 
Premi a la millor poesia en llengua anglesa  
Premi: Frames and Empty Spaces  
Sra. ... 
 
Premi Ciutat d'Esplugues   
Premi: A la riba del Llobregat 
Sr. ... 
 
En base a l’anteriorment exposat i la competència atribuïda per l’art. 21.1 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, 
  
S’acorda: 
 
ÚNICA.- Aprovar la despesa total de 2.400€, en concepte dels imports dels 
premis esmentats i l’autorització, disposició i obligació de reconeixement de la 
despesa, amb càrrec a la partida 33 33400 48004 – Suport entitats culturals del 
pressupost municipal vigent, que serà objecte de pagament mitjançant 
transferència bancària, una vegada fetes les retencions fiscals oportunes, a les 
següents persones: 
 
Sra. ... 
Import brut: 400€ 
Retenció IRPF 19%: 76€ 

http://jocsfloralsblog.blogspot.com.es/p/2017.html#esplugues


 
Import net: 324€ 
 
Sr. ... 
Import brut: 400€ 
Retenció IRPF 19%: 76 
Import net: 324€ 
 
Sra. ... 
Import brut: 400€ 
Retenció IRPF 19%: 76€ 
Import net: 324€ 
 
Sr. ... 
Import brut: 400€ 
Retenció IRPF 19%: 76€ 
Import net: 324€ 
 
Sr. ... 
Import brut: 400€ 
Retenció IRPF 19%: 76€ 
Import net: 324€ 
 
Sra. ... 
Import brut: 400€ 
Retenció IRPF 19%: 76€ 
Import net: 324€ 
 
 
24. Proposta d’aprovació del servei de formació i atenció a persones 
estrangeres nouvingudes i sessions d'acollida des de setembre fins a 
desembre de 2019 (exp. 2019/1411/7215). 
 
Primer.- Vista la Memòria relativa al contracte menor que seguidament es 
transcriu literalment: 
 
“Número d’expedient: 2019/7215/1411 
 
Assumpte: Contracte menor del servei de formació i atenció per a persones 
estrangeres nouvingudes i impartició de sessions d’acollida a Esplugues de 
Llobregat. 
 
Tipus de contracte: Servei. 
 
Procediment i forma d’adjudicació: contracte menor. 
 
1.- ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 

 



 
L’òrgan de contractació és la junta de govern local  per delegació de 
l’alcaldessa, en virtut de l’article 1.b) del Decret 2019/2198 de 17 de juny  de 
2019 d’atribució de competències de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 
  
2.- JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE 
 
El servei de formació per a persones estrangeres nouvingudes es va iniciar el 
setembre de l’any 2009, en el marc de la Llei de Barris i dins el pla d’intervenció 
del barri de Can Vidalet. L’objectiu fonamental estava basat en la formació 
lingüística i en l’adquisició d’habilitats necessàries per a la inserció social i laboral 
de les persones estrangeres nouvingudes. 
 
El servei ha anat canviant durant aquests últims anys per diferents motius: 
 
D’una banda, pels canvis dels fluxos migratoris i la diversitat de nacionalitats que 
han arribat a Esplugues que han diversificat els grups d’alumnes dels cursos en 
quant al nivell de lectura, escriptura, origen, nivell soci econòmic i sexe, abans 
més dones i ara amb un gruix important d’homes participants. 
 
D’altra, pel desplegament de la llei d’acollida catalana que insta als Ajuntaments 
a oferir un servei de primera acollida municipal que possibiliti l’obtenció del 
certificat de primera acollida, que comporta fer un seguiment individualitzat de 
les persones que ho sol·liciten i un major número d’hores de formació i 
participació en programes de coneixement de l’entorn (Mòdul C) dins el circuit de 
primera acollida per tal d’obtenir-ho. 
 
Un altre motiu és ha estat la implicació d’aquest servei amb el pla educatiu 
d’entorn d’Esplugues, pel qual s’ha impulsat una actuació formativa dedicada a 
l’acollida de joves i infants nouvinguts durant el mes de juliol, amb la participació 
dels centres educatius.  

 
El servei per tant, que  fins ara, ha estat adjudicat fins ara a Montse Ferràs 
Múrcia (NIF.39162525 B) per un període comprès entre el 18/12/2015 fins a data 
25/07/2019 amb pròrroga i modificació de contracte inclosa, ha sofert diversos 
canvis substancials en quant a l’objecte del contracte. 
 
Motiu pel qual es fa necessari un nou plantejament futur del servei que conté 
diferents programes amb diferent objecte i diversitat de col·lectiu participant. 
 
En aquest sentit es vol obrir un procés de licitació que inclogui tots els programes 
abans esmentats i que s’iniciï amb data 1 de gener de 2020 coincidint amb el 
nou calendari d’activitats del circuit d’acollida per a l’any 2020 i que reculli les 
indicacions del nou regidor d’interculturalitat i nova ciutadania i de l’actual equip 
de govern. 
 
Ara bé, el curs de formació és un servei estable de formació i atenció a persones 
nouvingudes, que s’inicia a principis de setembre i el qual està sotmès a agenda 
concertada i publicada, així com les sessions d’acollida  programades per als 



 
mesos d’octubre i novembre, per la qual cosa es fa necessari contractar-los 
mentre no es licita el contracte global. 
 
3.- DESCRIPCIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
a) El contracte té per objecte: 
 
Servei de formació i atenció a persones estrangeres nouvingudes i impartició de 
sessions d’acollida i de reagrupament familiar. 
 
b) Es tracta d’un contracte de servei. 
 
c) CPV 80500000-9 
 
d) Aquest contracte no comporta, en cap cas, exercici d’autoritat pública. 
 
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 no altera l’aplicació de les regles generals de 
contractació atès que el servei a prestar és un servei que no coincideix cap altre 
que es porti a terme en l’Ajuntament. Com s’ha detallat al punt. 1 es vol obrir un 
procés de contractació obert a partir del mes d’octubre d’enguany per l’any 2020. 
 
5.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE, TIPUS d’IVA, IMPORT I APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 
 
Valor 
estimat 

IVA  
(21%) 

Pressupost 
per contracte 

Aplicació 
pressupostària 

NÚMERO 

4.480,00€ 940,80€  5.420,80€ 
Programa d’atenció a 
persones estrangeres 
nouvingudes. 

 
36 32700 22699 

 
 
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 
 
El contracte s’inicia el dilluns 2 de setembre de 2019 i finalitza el 31 de desembre 
de 2019.  
 



 
8.- LLOC DE LA PRESTACIÓ 
 
El servei de formació i les sessions d’acollida  es portaran a terme a les aules 
de l’espai Jove Remolí ( hores lectives) i a l’atenció als usuaris es realitzarà en 
un dels despatxos de  l’edifici Molí.  
 
9.- TERMINI DE GARANTIA O JUSTIFICACIÓ DEL SEU NO ESTABLIMENT 
 
No en té. 
 
10.- FORMA DE PAGAMENT DEL PREU 
 
El pagament es farà efectiu prèvia presentació de la corresponent factura 
mensual per part de l’empresa adjudicatària un cop prestat el servei.  
 
11.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE 
 
Directora del servei d’educació i ciutadania. 
 
12.- ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA PRESTACIÓ 
 
Els grups d’alumnat estaran formats per un màxim de vint-i-cinc alumnes i un 
mínim de quinze per als cursos de formació per a persones estrangeres i 
s’impartiran 4 hores lectives setmanals. 
 
Caldrà dissenyar el material pedagògic necessari per aquest curs de formació 
ajustat als criteris establerts anteriorment i segons els objectius del servei.  
 
Caldrà planificar i realització de tutories individualitzades i atenció presencial per 
a persones estrangeres: informació general, orientació, derivació a altres serveis 
o institucions. 
 
Caldrà coordinar-se amb la directora d’educació i ciutadania per a la preparació 
i impartició de les sessions d’acollida i  tallers del programa d’acompanyament 
al reagrupament familiar. 
 
Caldrà coordinar-se  amb el departament de formació ocupacional per valorar 
les necessitats d’aquests alumnes en matèria de formació ocupacional. 
 
Participarà i assistirà al Consell de Nova Ciutadania així com el circuit de 
violència masclista. 

 
13.- LA JUSTIFICACIÓ DE LA INSUFICIÈNCIA DE MITJANS PER A LA 
REALITZACIÓ DEL SERVEI 

 
Aquest Ajuntament no disposa de recursos humans especialitzats per prestar el 
servei proposat- 
 



 
14.- SOL.LICITUD DE L’OFERTA ENVIADA A EMPRESA O EMPRESES AMB 
APTITUD PER A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
L’empresa proposada com a adjudicatària del contracte de servei, té la capacitat 
i l’habilitació professional adequades per tal d’executar el contracte.  
 
S’ha fet una única sol·licitud, a MFM per un import de 4.480,00€, més 940,80€ 
en concepte d’IVA (import total del contracte 5.420,8€ IVA inclòs). 
 
15.- VALORACIÓ DE L’OFERTA PRESENTADA 
 
L’oferta presentada s’ajusta a les necessitats de l’Ajuntament i compleix els 
requeriments i condicions del servei tant del objecte del contracte com de les 
especificacions tècniques de la prestació del servei. 
 
16.- PERSONA FÍSICA O JURÍDICA A LA QUE ES PROPOSA REALITZAR 
L’ADJUDICACIÓ 
 
Es proposa l’adjudicació del contracte de servei de formació i atenció a persones 
estrangeres nouvingudes i impartició de sessions d’acollida i reagrupament 
familiar a favor de .... per un import de 4.480,00€, més 940,80€ en concepte d’IVA 
(import total del contracte 5.420,80 euros IVA inclòs) amb càrrec a la partida 36 
32700 22699 ( programa d’atenció a persones nouvingudes) 
 
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. 
 
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 formació i atenció per a 
persones estrangeres nouvingudes i impartició de sessions d’acollida a 
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 total de 5.420,80 € (IVA 
INCLÒS). 

 
4.- Adjudicar el contracte a favor de ... per un import de 4.480,00€, més 940,80€ 
en concepte d’IVA, import total de 5.420,80€ (IVA inclòs). 

 
5.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
import total de 5.420,80€ IVA inclòs, a càrrec de la partida 36 32700 22699, del 
pressupost municipal de l’exercici 2019. 

 
6- El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’Ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura o factures 
corresponents degudament signades per l’adjudicatària i degudament 
conformades per la persona designada responsable del projecte. 
 
7-. La vigència del contracte va del 2 de setembre de 2019 al el 31 de desembre 
de 2019.  
 
8.- La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix és ..., Directora del servei d’educació i ciutadania. 
 
9.- Notificar la present resolució a la persona adjudicatària. 
 
10.- Ordenar la publicació del contracte menor en la forma prevista a l'article 63.4 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
 
25. Proposta d'aprovació de l'expedient i dels plecs de condicions per a 
la contractació del Concert Estrella amb el cantant Carlos Right, dins de la 
Festa Major 2019 (exp. 2019/1407/7379). 
 
La Directora de Cultura, mitjançant informe tècnic de10 de juliol de 2019, justifica 
la necessitat de contractar un operador que produeixi l’espectacle “Concert 
Estrella” amb l’artista musical “Carlos Right”, dins del programa d’actes de la 
Festa Major 2019, mitjançant procediment negociat sense publicitat, d'acord amb 
la descripció tècnica realitzada als plecs de prescripcions tècniques particulars 
que acompanyen la present proposta. 
 
La Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual es transposen a l’ordenament 
jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP, en endavant), regula, als articles 
166, 168.a.2 i 169, un procediment amb negociació per raons tècniques on, d’una 
banda, només pugui encomanar-se l’objecte del contracte a una empresa 
determinada i que, d’altra banda, permeti determinar les millors ofertes i 
prestacions per a la realització de l’espectacle musical previst.  



 
 
Vist que l’empresa SONANTA MARKETING CULTURAL S.L. amb NIF B 
65469967 és l’única que el dia 21 de setembre de 2019, pot oferir a aquesta 
Corporació local l’artista musical “Carlos Right”, doncs té l’exclusivitat del mateix 
per aquest dia, a tenor de la documentació que obra a l’expedient. 
 
Vist l'informe dels Serveis Jurídics i la fiscalització prèvia per part de la 
Intervenció municipal. 
  
S’acorda: 
 
PRIMER.- Autoritzar la despesa corresponent a la contractació d’un operador 
que produeixi l’espectacle “Concert Estrella” amb l’artista musical “Carlos Right”, 
dins del programa d’actes de la Festa Major 2019, el dia 21 de setembre 
d’enguany, per import de 66.913,00€, amb càrrec a la partida número 
33.33801.22609 – Despeses Festa Major - del pressupost municipal en vigor. 
 
SEGON.- Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment amb 
negociació sense publicitat, i aprovar els plecs de condicions econòmic-
administratives i tècniques relatives a la contractació d’un operador que produeixi 
l’espectacle “Concert Estrella” amb l’artista musical “Carlos Right”, dins del 
programa d’actes de la Festa Major 2019, amb un pressupost màxim de licitació 
de 55.300,00 euros, més 11.613,00 euros d’IVA 21%, import total 66.913,00 
euros, amb càrrec al pressupost municipal en vigor.  
 
TERCER.- Procedir a negociar les condicions del contracte, de conformitat amb 
el que estableixen els articles 168.a.2 i 169 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de Contractes del Sector Públic, amb l’empresa SONANTA MARKETING 
CULTURAL S.L. 
 
 
26. Proposta d'adjudicació d'un contracte menor per a la realització d’un 
concert amb el grup "Versión Imposible", amb motiu de la Festa Major 2019 
(exp.2019/1411/7401).  
 
Primer.- Vista la Memòria relativa al contracte menor que seguidament es 
transcriu literalment: 
 
“Número d’expedient: 2019/7401/1411 
Assumpte: Contracte menor per a la realització del concert amb el grup “Versión 
Imposible” amb motiu de la Festa Major 2019. 
Tipus de contracte: Servei 
Procediment i forma d’adjudicació. Contracte menor. 
 
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 juny de 2019 d’atribució de 
competències de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 



 
 
JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE 
 
L’Ajuntament d’Esplugues organitza una programació d’activitats amb motiu de 
la Festa Major 2019. Aquesta programació consta d ’activitats diverses i 
variades adreçades a tota la població d’Esplugues. 
 
Amb l’objecte de realitzar una oferta concreta adreçada a tothom, es vol 
contractar la realització d’un concert amb el grup “Versión Imposible”. 
 
DESCRIPCIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
El contracte té per objecte la realització d’un concert a càrrec del grup “Versión 
Imposible”. 
 
Es tracta d’un contracte de servei. 
 
Codi CPV: 92312000-1 Serveis artístics. 
 
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 
 
IMPORT 

 

IMPORT IVA (21% ) TOTAL PRESSUPOST PARTIDA 
4.200      882          5.082 33.33801.22609 

 
  

 
LA JUSTIFICACIÓ QUE EL CONTRACTISTA QUE ES PROPOSA NO HA 
SUBSCRIT MÉS CONTRACTES MENORS AMB L’AJUNTAMENT 
D’ESPLUGUES QUE INDIVIDUALMENT O CONJUNTAMENT SUPERIN LA 
XIFRA QUE CONSTA A LA INSTRUCCIÓ PRIMERA (regla 
d’incompatibilitat de l’article 118.3 de la Llei 9/2017). 
 
El contractista proposat no han subscrit contractes menors dins l’any 2019 que 
superin els 15.000 euros més IVA, inclòs els contractes aquí proposats. 
 
VIGÈNCIA DEL CONTRACTE 



 
 
La vigència del contracte s’inicia el dissabte 21 de setembre a les 23:45 hores 
aproximadament i finalitza un cop realitzada l’activitat el diumenge 22 de 
setembre a les 3 de la matinada. 
 
LLOC DE LA PRESTACIÓ 
 
Escenari zona pàrquing Sant Antoni Maria Claret cantonada carrer Bruc. 
 
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 
 
El concert amb el grup “Versión Imposible” es celebrarà en el següent lloc i horari: 
 
- Localització: zona pàrquing Sant Antoni Maria Claret cantonada carrer Bruc. 
- Població: Esplugues de Llobregat 
- Província: Barcelona 
- Data: 21 i 22 de setembre de 2019 
- Horari: 23:45 h a 3 de la matinada aprox. 
 
L’empresa adjudicatària serà l’encarregada d’aportar: 
 
El grup i coordinador de l’activitat. 
 
L’ajuntament haurà d’aportar: 
 
- Escenari 
- Equip de so i llums 
- Servei de vigilància 
- Tanques 
- Presa de corrent 
 
LA JUSTIFICACIÓ DE LA INSUFICIÈNCIA DE MITJANS PER A LA 
REALITZACIÓ DEL SERVEI 
 
L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat ha de contractar els serveis perquè no 
disposa dels mitjans suficients per prestar aquest servei amb les característiques 
tècniques 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 l’empresa Hopemusic, SL, representada per ..., 
amb domicili fiscal carrer Santaló, 15 3r 2a, de Barcelona i NIF ..., empresa que 
té la capacitat i l’habilitació professional adequades per tal d’executar el 
contracte. 
 
VALORACIÓ DE L’OFERTA PRESENTADA 
 
Hopemusic, S.L, amb domicili fiscal carrer Santaló, 15, 3r 2a, 08021 Barcelona 
i NIF B 66956079 presenta oferta 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 Hopemusic, SL, amb domicili 
fiscal carrer Santaló,15, 3r 2a de Barcelona, i NIF B 66956079, telèfon 
934143142, email: Raquel@bebe33.com.  
 
COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS FISCALS I AMB LA SEGURETAT 
SOCIAL 
 
Consten a l’expedient els certificats acreditatius que la persona jurídica a favor 
de la qual es proposa l’adjudicació, es troba al corrent de pagament respecte 
les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.” 
 
Segon.- Atès que és normativa aplicable la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic (LCSP); el Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, 
pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques; el Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es 
desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del 
Sector Públic; la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, 
el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i, en el seu defecte, les normes de 
contractació del dret privat, és procedent emetre informe favorable, en relació 
amb l’adopció del següent acord. 
  
S’acorda: 
 
1.- Aprovar l’expedient de contractació i la MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL 
CONTRACTE MENOR incorporada a l’expedient, aprovant expressament la 
necessitat de procedir a  la contractació del servei per a la realització d’un 
concert amb el grup “Versión impossible” amb motiu de 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 5.082,00€ (IVA 
INCLÒS). 
 
4.- Adjudicar el contracte a favor de l’empresa Hopemusic, S.L, amb domicili 
fiscal carrer Santaló,15, 3r 2a de Barcelona ,i NIF B 66956079, telèfon 
934143142, email: Raquel@bebe33.com.  
 
5.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
import total de 5.082,00€ IVA inclòs, a càrrec de la partida 33.33801.22609 
DESPESES FESTA MAJOR, del pressupost municipal de l’exercici 2019. 
 
6- El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’Ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura o factures 
corresponents degudament signades per l’adjudicatària i degudament 
conformades per la persona designada responsable del projecte. 
 
7-. La vigència del contracte va del dia 21 al 22 de setembre d’enguany, 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. 
 
 
27. Proposta d’adjudicació d’un contracte menor per a la realització d’un 
concert amb l’orquestra Xocolat, amb motiu de les festes del barri de La 
Plana (exp. 2019/1411/7404). 
 
Primer.- Vista la Memòria relativa al contracte menor que seguidament es 
transcriu literalment: 
 
“Número d’expedient: 2019/7404/1411 
 
Assumpte: Contracte menor per a la realització d’un concert amb l’orquestra 
Xocolat a les festes de La Plana. 
 
Tipus de contracte: Servei. 
 
Procediment i forma d’adjudicació. Contracte menor. 
 
1. ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ. 
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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 juny de 2019 d’atribució de 
competències de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 
 
2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE. 
 
L’AV de la Plana entitat que té conveni amb aquest Ajuntament, organitza una 
programació d’activitats amb motiu de la Festa Major del barri. Aquesta 
programació consta d’activitats diverses i variades adreçades a tota la població 
d’Esplugues. 
 
L’ajuntament col·labora amb l’objecte de realitzar una oferta concreta adreçada 
a tothom, per tot això es vol contractar la realització d’un concert amb una 
orquestra a realitzar dintre de la programació establerta. 
 
3. DESCRIPCIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE. 
 
El contracte te per objecte l’actuació d’una orquestra en les Festes del barri de 
la Plana. 
 
a) Es tracta d’un contracte de servei. 
b) Codi CPV: 92312000-1 Serveis artístics bandes de músics  
c) Aquest contracte no comporta, en cap cas, exercici d’autoritat pública. 
 
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.  
 

IMPORT 
PRESSUPOST 

IMPORT IVA 
(21%) 

TOTAL PARTIDA DENOMINACIÓ 

2479,34€ 520,66€ 3.000 € 33.33402.22609 
Despeses 
Dinamització 
Cultural 

 
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 
 
El contracte s’inicia el 7 de setembre i finalitza el dia 8 de setembre.  
 
8. LLOC DE LA PRESTACIÓ 
 
Rambla del Carme d’Esplugues de Llobregat. 
 
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 el servei. 
 
11. RESPONSABLE DEL CONTRACTE 
 
Directora de cultura. 
 
12. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA PRESTACIÓ 
 
L’actuació musical de l’orquestra Xocolat es realitzarà en el següent lloc i horari: 
Localització: Rambla del Carme. 
Població: Esplugues de Llobregat. 
Data: 7 i 8 de setembre de 2019. 
Horari: entre 23h del dia 7 de setembre i 2 de la matinada. 
 
L’ajuntament aportarà: 
Escenari de 8x6 
 
L’empresa aportarà: 
Orquestra de 4 components 
Equip de so de 8000w  
Equip d’il·luminació de 14.000w 
 
13. LA JUSTIFICACIÓ DE LA INSUFICIÈNCIA DE MITJANS PER A LA 
REALITZACIÓ DEL SERVEI. 
 
L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat ha de contractar els serveis perquè no 
disposa dels mitjans suficients per prestar aquest servei amb les característiques 
tècniques 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 Sonanta Marketing Cultural S.L amb NIF B 
65469967 que té la capacitat i l’habilitació professional adequades per tal 
d’executar el contracte. 
 
15.VALORACIÓ DE LES OFERTES PRESENTADES. 
 
Sonanta Marketing Cultural S.L amb NIF B 65469967 ha presentat oferta per un 
import de 2.479,34 euros, 520,66 euros corresponen al 21% d’IVA resultant la 
quantitat per un total de 3.000€ (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 Sonanta Marketing Cultural S.L amb NIF- B 
65469967 amb domicili carrer Tirso de Molina,36, 08940 Cornellà de Llobregat,  
telèfon 659412873 i correu electrònic jaruiz@draft.cat. La persona proposada 
com a adjudicatària del contracte de servei, te la capacitat i l’habilitació 
professional adequades per tal d’executar el contracte. 
 
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. 
  
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 de la realització d’un concert amb 
l’orquestra Xocolat a les festes de La Plana. 
 
2.- Declarar que s’ha procedit a la comprovació de la regla d’incompatibilitat de 
l’article 118.3 de la Llei 9/2017. 



 
 

3.- Aprovar el pressupost del contracte per import total de 3.000,00€ (IVA 
INCLÒS). 

 
4.- Adjudicar el contracte a favor a Sonanta Marketing Cultural S.L amb NIF- B 
65469967 amb domicili carrer Tirso de Molina,36, 08940 Cornellà de Llobregat, 
telèfon 659412873 i correu electrònic jaruiz@draft.cat 

 
5.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
import total de 3.000,00€ IVA inclòs , a càrrec de la partida 33.33402.22609, del 
pressupost municipal de l’exercici 2019, despeses de dinamització cultural. 

 
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 del 7 al 8 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. 
 
 
28. Proposta d’aprovació de la justificació d’una subvenció en 2017 a la 
Fundación Vicente Ferrer per al "Projecte cooperació a Anantapur, India" 
(exp. 2017/2244/83). 
 
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 juliol de 2017, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
FUNDACIÓN VICENTE FERRER una subvenció de 9.000,00 euros pel 
desenvolupament de l’activitat “Projecte cooperació a Anantapur, India”. 
 
Vist que en data 5 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 Cooperació al desenvolupament. 
  
S’acorda: 
 
Primer.- APROVAR la justificació econòmica presentada per l’entitat 
FUNDACIÓN VICENTE FERRER, per valor de 9.000,00 euros, en relació a la 
subvenció de 9.000,00 euros atorgada en 2017, pel desenvolupament de 
l’activitat “Projecte cooperació a Anantapur, India”. 
 
Segon.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat FUNDACIÓN VICENTE 
FERRER i al Servei de Cooperació al desenvolupament. 
 
 
29. Proposta d’aprovació de l’aportació 2019 a l’Associació Familiars 
Alzheimer, en execució de conveni en vigor (exp. 2019/2244/4851). 
 
La Junta de Govern Local va acordar l’aprovació del conveni de col·laboració 
amb l’entitat ASSOCIACIO FAMILIARS ALZHEIMER BAIX LLOBREGAT (AFA), 
amb una vigència prevista pel període 2017-2020.  
 
En data 11 d’abril de 2019 l’entitat ha sol·licitat la subvenció corresponent a l’any 
2019, acompanyada del programa i pressupost de les activitats a realitzar. 
 
D’acord amb el que estableix el text del conveni de col·laboració,  pel que afecta 
a l’any 2019, l’aportació municipal restarà condicionada suspensivament a 
l’aprovació anual i expressa per l’òrgan competent de l’ajuntament i a l’efectiva 
consignació pressupostària de la despesa. En aquest sentit, el pressupost 
municipal en vigor conté la partida nominativa 68.31100.48004, amb una dotació 
pressupostària de 1.624,00 euros. 
 
Vist que l’entitat ha presentat els comptes justificatius de les subvencions 
corresponents a l’any 2018 i que aquests han estat aprovats per la Junta de 
Govern Local. 
 
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals, informant favorablement 
l’atorgament de subvencions en el marc de dit conveni, per les activitats i 
quanties en ell expressat. 
 
Vist l’informe emès per la Unitat Jurídic - Administrativa d’Acció Social i 
Ciutadania i la Intervenció Municipal. 
 
Vista l’ordenança general reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
d’Execució del pressupost en vigor. 
 
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g. del Decret 
d’alcaldia núm. 2.198, de 17 de juny de 2019, per a la concessió de subvencions 
amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte. 
  



 
S’acorda: 
 
Primer.- RESOLDRE la sol·licitud presentada per l’entitat ASSOCIACIO 
FAMILIARS ALZHEIMER BAIX LLOBREGAT (AFA), amb CIF G61516746, i  
ATORGAR una subvenció de 1.624,00 euros, pel desenvolupament de les 
activitats recollides al conveni. 
 
Segon.- AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER una obligació d’import  
1.624,00 euros, a favor de l’entitat ASSOCIACIO FAMILIARS ALZHEIMER BAIX 
LLOBREGAT (AFA), amb CIF G61516746, a càrrec de la partida 68.31100.48004 
del pressupost ordinari vigent, en concepte d’aportació econòmica corresponent 
a l’any 2019. 
 
Tercer.- PROPOSAR el pagament corresponent a la despesa aprovada, a favor 
de l’entitat ASSOCIACIO FAMILIARS ALZHEIMER BAIX LLOBREGAT (AFA), 
amb CIF G61516746, per import total de 1.624,00 euros. 
 
Quart.- ESTABLIR que la subvenció s’ha d’entendre acceptada per l’entitat 
destinatària i comportarà la conformitat amb tots els termes de la concessió i les 
condicions de la seva execució si en el termini de 15 dies hàbils no manifesta 
renúncia expressa. 
 
Cinquè.- COMUNICAR la concessió d’aquest ajut a la Base de Datos Nacional 
de Subvenciones, com a sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 
Sisè.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat ASSOCIACIO FAMILIARS 
ALZHEIMER BAIX LLOBREGAT (AFA). 
 
Setè.- NOTIFICAR aquesta resolució als Serveis Econòmics i al Servei de Salut. 
 
 
30. Proposta d’aprovació de l’aportació 2019 a PROA, en execució de 
conveni en vigor (exp. 2019/2244/3360). 
 
La Junta de Govern Local va acordar l’aprovació del conveni de col·laboració 
amb l’entitat PROA, ASSOCIACIÓ PRO DISMINUÏTS PSIQUICS, amb una 
vigència prevista pel període 2016-2019.  
 
En data 25 de març de 2019 l’entitat ha sol·licitat la subvenció corresponent a 
l’any 2019, acompanyada del programa i pressupost de les activitats a realitzar. 
 
D’acord amb el que estableix el text del conveni de col·laboració,  pel que afecta 
a l’any 2019, l’aportació municipal restarà condicionada suspensivament a 
l’aprovació anual i expressa per l’òrgan competent de l’ajuntament i a l’efectiva 
consignació pressupostària de la despesa. En aquest sentit, el pressupost 
municipal en vigor conté la partida nominativa 68.23100.48027, amb una dotació 
pressupostària de 1.800,00 euros. 
 



 
Vist que l’entitat ha presentat els comptes justificatius de les subvencions 
corresponents a l’any 2018 i que aquests han estat aprovats per la Junta de 
Govern Local. 
 
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals, informant favorablement 
l’atorgament de subvencions en el marc de dit conveni, per les activitats i 
quanties en ell expressat. 
 
Vist l’informe emès per la Unitat Jurídic - Administrativa d’Acció Social i 
Ciutadania i la Intervenció Municipal. 
 
Vista l’ordenança general reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
d’Execució del pressupost en vigor. 
 
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g. del Decret 
d’alcaldia núm. 2.198, de 17 de juny de 2019, per a la concessió de subvencions 
amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte. 
  
S’acorda: 
 
Primer.- RESOLDRE la sol·licitud presentada per l’entitat PROA, ASSOCIACIÓ 
PRO DISMINUÏTS PSIQUICS, amb CIF G58154519, i ATORGAR una subvenció 
de 1.800,00 euros, pel desenvolupament de les activitats recollides al conveni. 
 
Segon.- AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER una obligació d’import  
1.800,00 euros, a favor de l’entitat PROA, ASSOCIACIÓ PRO DISMINUÏTS 
PSIQUICS, amb CIF G58154519, a càrrec de la partida 68.23100.48027 del 
pressupost ordinari vigent, en concepte d’aportació econòmica corresponent a 
l’any 2019. 
 
Tercer.- PROPOSAR el pagament corresponent a la despesa aprovada, a favor 
de l’entitat PROA, ASSOCIACIÓ PRO DISMINUÏTS PSIQUICS, amb CIF 
G58154519, per import total de 1.800,00 euros. 
 
Quart.- ESTABLIR que la subvenció s’ha d’entendre acceptada per l’entitat 
destinatària i comportarà la conformitat amb tots els termes de la concessió i les 
condicions de la seva execució si en el termini de 15 dies hàbils no manifesta 
renúncia expressa. 
 
Cinquè.- COMUNICAR la concessió d’aquest ajut a la Base de Datos Nacional 
de Subvenciones, com a sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 
Sisè.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat PROA, ASSOCIACIÓ PRO 
DISMINUÏTS PSIQUICS. 
 
Setè.- NOTIFICAR aquesta resolució als Serveis Econòmics i al Servei de Salut. 
 
 
PUNTS D'URGÈNCIA:  



 
 
1. Proposta d’adjudicació del contracte de subministrament de material  
per a la renovació parcial del parc microinformàtic Helpdesk (exp. 
2019/1428/4813).  
 
Per acord de la Junta de Govern Local en sessió de dia 10 de maig de 2019 es 
va acordar aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert i 
tramitació urgent,  relatiu als contracte relatiu al subministrament de material per 
a la renovació parcial del parc microinformàtic i del servei d’instal·lació, 
configuració, manteniment i Helpdesk de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, 
amb un pressupost màxim total de licitació que es fixa en la quantitat 453.650,00 
euros més 95.266,50 euros en concepte d’IVA (import total 548.916,50 euros, 
IVA inclòs), així com els plecs de condicions econòmiques administratives i 
tècniques que regeixen aquesta contractació. 
 
Segons consta a l’expedient, dins del termini assenyalat per a la presentació de 
les ofertes es van presentar les següents empreses:  
 

MCM LABS, S.L 
INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A. 
ABAST SYSTEMS&SOLUTIONS, S.L 
PUNT INFORMATIC I CREATIU, S.L 
SERVICIOS MICROINFORMATICA, S.A. 
TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE 
ESPAÑA, S.A.U. I CONCATEL, UNION TEMPORAL DE EMPRESA. 

 
En relació a l’oferta presentada per l’empresa TELEFONICA SOLUCIONES DE 
INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A.U. I CONCATEL, 
UNION TEMPORAL DE EMPRESA, la Mesa de contractació va comprovar a 
través del certificat emès per l’aplicació informàtica del Sobre Digital que la 
presentació va estar presentada fora de termini. 
 
En data 11 de juny de 2019 es constitueix la Mesa de contractació per a efectuar 
l'obertura B, i de forma prèvia donar compte de l’obertura del sobre A En aquest 
acte, la Mesa de contractació manifesta que tota la documentació dels Sobre B 
relativa als criteris de valoració es remetran als Serveis Municipals corresponents 
a fi que emetin l'oportú informe de valoració, el qual s’elevarà a la Mesa que 
donarà compte de la puntuació obtinguda per les empreses licitadores, per la 
qual cosa es declara la suspensió d’aquesta sessió fins a l’emissió del informe 
de valoració del serveis tècnics. 
 
En data 12 de juny de 2019 s’emet informe per part del director de Sistemes 
d’Informació en el qual s’estableix la puntuació obtinguda de les ofertes 
presentades, sent la següent: 
  

                  
EMPRESES 
 
CRITERIS 

MCML
ABS 

SEMIC INSTRUMENTACIO ABAST PUNT 
INFORMATIC 



 
1.-Oferta 
econòmica  
(0-60 punts) 

60 54,20 46,85 55,05 54,55 

2.-Millores 
Processador (0 a 10 
punts) 

 
5 
 

 
5 

 
10 

 
5 

 
0 

3.- Millores RAM (0-
10 punts) 

 
10 

 
10 

 
10 

 
5 

 
10 

4.- Ampliació borsa 
hores (0-20 punts) 

 
20 

 
20 

 
20 

 
20 

 
20 

TOTAL 
PUNTUACIÓ 
(0-100 punts) 

 
95,00 

 
89,20 

 
86,85 

 
85,05 

 
84,55 

 
La Mesa de contractació es va constituir en data 13 de juny de 2019 i va acordar 
requerir a l’empresa MCM LABS, S.L, la documentació corresponent i la 
constitució de la garantia definitiva a l’empresa esmentada amb proposta 
d’adjudicació al seu favor. 
 
En aquest sentit, es va requerir per ofici de 14 de juny d’enguany per a la 
presentació de la documentació acreditava de la solvència tècnica que s’exigia 
als plecs: “... Es considerarà que el licitador és solvent si presenta al menys 5 
certificats emesos per client públic o privat d’un subministrament de 
característiques similars o superiors al que és objecte del contracte en els últims 
3 anys. S’entén per similar aquell subministrament d’import igual o superior a 
320.000,00 euros, IVA inclòs”. 
 
Així, en data 19 de juny d’enguany, l’empresa MCM LABS, SL, va presentar la 
documentació requerida. En aquest sentit, cap dels certificats presentats en 
relació amb els serveis prestats en els darrers tres anys complien amb els 
requerits previstos en els PCAP. 
 
En data 20 de juny 2019 es constitueix la Mesa de contractació a la qual s’acorda 
l’exclusió de l’oferta presentada per MCM LABS, S.L. per no acreditar la 
solvència tècnica requerida en els PCAP per a l’execució del contracte. A més, 
es determina que la següent empresa classificada amb la millor oferta relació 
qualitat-preu per a ser proposada com empresa adjudicatària del contracte relatiu 
al subministrament de material per a la renovació parcial del parc microinformàtic 
i del servei d’instal·lació, configuració, manteniment i Helpdesk de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat ha estat SERVICIOS MICROINFORMATICA, S.A. 
amb un import total d’adjudicació de 423.483,87€, amb un import net de 
349.986,67€ i una part d’IVA de 73.497,20€, així com la resta de  compromisos 
inclosos a l’oferta. Per tot l’anterior, la Mesa de contractació constituïda en data 
20 de juny de 2019 va elevar proposta a l’òrgan de contractació per tal que, de 
conformitat amb l’article 150.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, requerís a l’empresa SERVICIOS 
MICROINFORMATICA, S.A., com a millor oferta en relació qualitat-preu, per a 
què en el termini dels 5 dies hàbils següents al de la notificació del requeriment, 
presentés en aquest Ajuntament la documentació que s’indicava a la clàusula 



 
19. f) del Plec de clàusules econòmiques administratives que regeixen en 
aquesta licitació. 
 
En data 10 de juliol d’enguany SERVICIOS MICROINFORMATICA, S.A. va 
presentar la documentació requerida i aquesta va ser valorada favorablement 
d’acord informe emès pels Serveis Tècnics Municipals. 

 
Vistos els antecedents i l’informe emès pels Serveis Jurídics d’aquest 
Ajuntament, i a tenor del que disposa l’article 274.2 del Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, i l’art. 150 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic. 
 
S’acorda: 
 
1.- Declarar la validesa de l’acte licitatori i adjudicar a la SERVICIOS 
MICROINFORMATICA, S.A. amb un import total d’adjudicació de 417.239,31€, 
amb un import net de 344.825,88€ i una part d’IVA de 72.413,43€, el contracte 
relatiu al Subministrament de material per a la renovació parcial del parc 
microinformàtic i del servei d’instal·lació, configuració, manteniment i Helpdesk 
de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. Es preveu l’inici del contracte el dia 
l’1 de setembre i finalització el dia 31 de desembre de 2022, per aquest motiu 
l’import econòmic de l’oferta presentada per l’empresa s’ha ajustat a la baixa 
tenint en compte aquesta data de l’inici del contracte.  

 
2.- Declarar de caràcter plurianual la despesa necessària per a l’execució del 
servei i aprovar la disposició de la despesa corresponent per un import de 
74.803,49€, IVA inclòs, per a l’exercici econòmic de 2019 amb càrrec a les 
partides 11 92000 64100 i 11 92003 22799 i la següent distribució anual: 
 

ANY PERÍODE APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA IMPORT NET IVA (21% O 

ALTRE) 
IMPORT 
TOTAL (IVA 
INCLÒS) 

2019 01.09.2019- 
31.12.2019 

11  92000  64100 
  

10.916,02 € 62.897,09 € 51.981,07 € 
  

11  92003  22799 9.840,00 € 2.066,40 € 11.906,40 € 

2020 01.01.2020- 
31.12.2020 

11  92000  64100 51.106,27 € 10.732,31 € 61.838,58 € 
11  92003  22799 42.040,00 € 8.828,40 € 50.868,40 € 

2021 01.01.2021- 
31.12.2021 

11  92000  64100 49.009,27 € 10.291,94 € 59.301,21 € 
11  92003  22799 45.920,00 € 9.643,20 € 55.563,20 € 

2022 01.01.2022- 
31.12.2022 

11  92000  64100 49.009,27 € 10.291,94 € 59.301,21 € 
11  92003  22799 45.920,00 € 9.643,20 € 55.563,20 € 

TOTAL (2019 - 2022) 
201.105,88 € 42.232,23 € 243.338,11 € 
      
143.720,00 € 30.181,20 € 173.901,20 € 
      



 
344.825,88 € 72.413,43 € 417.239,31 € 

 
No obstant, l’adjudicació resta sotmesa a la condició suspensiva d’existència de 
crèdit adequat i suficient per al finançament de les obligacions derivades del 
contracte en els exercicis  2020, 2021 i 2022. 
 
3.- La formalització del contracte no es podrà efectuar abans que transcorrin 15 
dies hàbils des de que es remeti la notificació als licitadors, de conformitat amb 
l’article 153.3 de la LCSP. 

 
4.- Notificar la present adjudicació als licitadors i, simultàniament, publicar-la en 
el perfil del contractant, juntament amb l’informe tècnic de valoració de les 
proposicions. 

 
5.- L'objecte del contracte es realitzarà sota la supervisió de la següent persona, 
la qual exercirà les facultats de responsable del contracte: 
 
- Sr. ..., director de Sistemes d’Informació. 
 
 
2. Proposta d'aprovació de la pròrroga de la gestió del servei públic de 
la Llar d’Infants municipal La Montesa (exp. 2018/1400/1). 
 
1.- Mitjançant acord de la Junta de Govern en sessió ordinària de data 22 de 
juliol de 2016, es va procedir a l'adjudicació del contracte per concessió 
administrativa del servei públic de L’Escola Bressol Montesa, a la FUNDACIÓ 
PIA AUTONOMA “INSTITUT PERE TARRÈS D’EDUCACIÓ EN L’ESPLAI” 
(FUNDACIÓ PERE TARRÈS), per un import anual per curs de 73.064,20€ a més 
dels ingressos a percebre dels usuaris, en concepte de preus públics. 
 
L’adjudicació del contracte es va fer per tres anys, a comptar des de el dia 1 
d’agost de 2016 fins el 31 d’agost de 2019. 
 
La distribució econòmica de les despeses plurianuals va ser  la següent: 
 
1.09.16/31.12.16.........................................24.354,73€ 
1.01.17/31.12.17.........................................73.064,20€ 
1.01.18/31.12.18.........................................73.064,20€ 
1.01.19/31.08.19.........................................48.709,47€ 
 
El plec de clàusules administratives recollia la possibilitat de prorrogar el 
contracte de mutu acord per períodes d’un any sense que la duració total del 
contracte i les pròrrogues excedís de 6 anys. 
 
2.- L’adjudicatària no ha demanat revisió de  preus durant la vigència del 
contracte. 
 
3.- Mitjançant instància presentada al Registre General de l’Ajuntament 
d’Esplugues, l’adjudicatària ha fet palesa la seva voluntat de prorrogar el 



 
contracte per un any més; del dia 1 de setembre de 2019 fins al 31 d’agost de 
2020. 
 
4.- Així mateix, la Secció d'Ensenyament ha emès informe favorable efectuant 
proposta de pròrroga del contracte per a l’Escola Bressol d'infants fins al 31 
d’agost de 2020, tenint en compte la conveniència per ambdues parts. 
 
5.- L'òrgan de contractació és la Junta de Govern Local. 
 
6.- Els anteriors acords es sotmeten, pel que fa a l'any 2020, a la condició 
suspensiva establerta en l'article 69.4 del TRLCAP, de comptar amb la 
consignació pressupostària adequada i suficient, un cop aprovat el pressupost 
municipal per a l'any 2020, amb caràcter definitiu. 
 
En atenció a tot l'anterior, i vistos els informes favorables tècnic i jurídic. 
 
S’acorda: 
 
1. Aprovar la pròrroga del contracte per concessió administrativa del servei públic 
de L’Escola Bressol Montesa pel període 1 de setembre de 2019 a 31 d’agost de 
2020, a la FUNDACIÓ PIA AUTÒNOMA “INSTITUT PERE TARRÈS 
D’EDUCACIÓ EN L’ESPLAI” (FUNDACIÓ PERE TARRÈS), amb una aportació 
màxima municipal anual de 73.064,20€. 
   
2. Aprovar i disposar una despesa màxima plurianual màxima de 73.064,20  a 
favor de la FUNDACIÓ PIA AUTÒNOMA “INSTITUT PERE TARRÈS 
D’EDUCACIÓ EN L’ESPLAI” (FUNDACIÓ PERE TARRÈS) CIF R5800395E amb 
càrrec a la partida pressupostària 47 32300 47900 amb la següent distribució. 
 

ANY DESPESA IVA 0% PARTIDA PRESSUPOST TOTAL 
1.09.2019/31.12.2019 24.354,73€ 47 32300 47900 24.354,73€ 

1.01.2020/31.08.2020 48.709,47€ 
 

47 32300 47900 48.709,47€ 
 

     TOTAL: 73.064,20€ 
 
3. Els anteriors acords es sotmeten, pel que fa a l'any 2020, a la condició 
suspensiva establerta en l'article 69.4 del TRLCAP, de comptar amb la 
consignació pressupostària adequada i suficient, un cop aprovat el pressupost 
municipal per a l'any 2020, amb caràcter definitiu. 
 
4. Notificar l’acord als interessats. 
 
 
I sense més assumptes a tractar, a les 14:55 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. 
 


