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JUNTA DE GOVERN LOCAL 

SESSIÓ DECISÒRIA ORDINÀRIA DE 5 GENER DE 2018 

 
A la Casa Consistorial d’Esplugues de Llobregat, a la sala de reunions, a les 
tretze hores i deu minuts del dia 5 de gener de 2018, 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 Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. Montserrat 
Zamora Angulo, Sr. Fco. Javier Giménez González, Sr. Manuel Pozo López i 
Sra. Mariber Peláez Díaz. 
 
Assisteix igualment l'interventor director de l'Àrea de recursos generals i 
econòmics, Sr. Francisco Javier Vicén Encuentra. 
 
Actua de secretari el de l'Ajuntament Sr. Pedro Carmona Pérez. 
 
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. 
 
 
ACORD NÚMERO U.- Aprovació, si escau, de l’acta núm. 44/17 
corresponent a la sessió ordinària de data 15 de desembre de 2017. 
 
Per la Sra. alcaldessa i en relació a l’esborrany de l’acta núm. 44/17 
corresponent a la sessió ordinària de  data 15 de desembre de 2017 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 

 
ACORD NÚMERO DOS.- Proposta d'adjudicació del contracte del servei 
de manteniment de les escales mecàniques de la Plaça de la Bòbila (exp 
201/17/1408). 
 
“De conformitat amb l’article 151 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 4 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, la Junta de Govern Local en sessió del dia 15 de novembre de 2017 va 
acordar requerir a THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U. per a què 
dipositessin la fiança definitiva d’import 2.809,32€, relativa a la contractació del 



servei de manteniment de les escales mecàniques de la plaça de la Bòbila 
d’Esplugues de Llobregat. 
 
En aquest sentit, el 22 de desembre de 2017, l’empresa THYSSENKRUPP 
ELEVADORES, S.L.U. ha dipositat l’esmentada fiança i la documentació 
acreditativa del compliment de les obligacions tributaries i amb la seguretat 
social i la documentació que acredita la capacitat i solvència exigida segons les 
previsions dels plecs de condicions econòmiques administratives. 
 
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. 27 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del 
Sector Públic. 
 
En ús de les atribucions de l’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, en la redacció donada per la Llei 
57/2003, de 16 de desembre. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
PRIMER.- Declarar la validesa de l’acte licitatori i adjudicar a l’empresa 
THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U. (CIF B-63260020) amb un import net 
total de 28.093,22€, més 5.899,58 € en concepte d’IVA (import total anual 
33.992,80 €, IVA inclòs), de conformitat amb els plecs de clàusules particulars 
econòmic-administratives i tècniques que han regit en la contractació i l’oferta 
presentada. 
 
SEGON.- Aprovar la despesa plurianual corresponent a la contractació del 
servei de manteniment de les escales mecàniques de la plaça de la Bòbila 
d’Esplugues de Llobregat , per un import màxim de 33.992,80 € (IVA inclòs), 
amb la següent distribució anual:  

· Exercici 2018: 11.296,63 € (IVA inclòs)  

· Exercici 2019: 10.165,28 € (IVA inclòs)  

· Exercici 2020: 6.265,45 € (IVA inclòs)  

· Exercici 2021: 6.265,45 € (IVA inclòs)  

Aquesta despesa estarà condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient 
per al finançament de les obligacions derivades del contracte en els futurs 
exercicis pressupostaris.  

El contracte s’iniciarà en data 1 de gener de 2018. 

TERCER.- Publicar la present adjudicació al perfil del contractant municipal. 
 
QUART.- Comunicar a l’adjudicatari l’obligació de signar el contracte en el 



termini màxim dels 15 dies hàbils següents al de la notificació de la present 
adjudicació, així com l’obligació prèvia a la formalització del contracte de 
satisfer la següent quantitat, que correspon a la publicació d’uns anuncis al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Butlletí oficial del Estat: 
 
THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U.: 528,00 €. 

Si el pagament és fa en metàl·lic s'haurà de fer mitjançant transferència al 
compte de titularitat de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat de l'entitat 
Caixabank SA núm. : IBAN ES45 2100 0148 5502 0000 6291, especificant qui 
fa l’ ingrés i el concepte.” 

 

RECURSOS GENERALS I ECONOMICS 

 
ACORD NÚMERO TRES.- Proposta consistent en donar compte de 
sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
 
“Vista la Sentència núm. 940/2017 del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, de data 15 de desembre de 2017, mitjançant la qual s’estima 
parcialment recurs contenciós administratiu núm. 133/2015, interposat per 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, contra la desestimació presumpta per 
silenci administratiu de la reclamació prèvia formulada en data 30 de setembre 
de 2014 formulada per aquest Ajuntament davant el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya perquè es procedís de forma 
immediata al finançament de les Escoles Bressol de titularitat municipal i contra 
la resolució de la Consellera d’Ensenyament de 25 de maig de 2015, que 
desestima el requeriment previ a la Jurisdicció Contenciosa Administrativa 
formulat per l’Ajuntament d’Esplugues.  

Vist que l’estimació parcial comporta el reconeixement del dret de l’Ajuntament 
d’Esplugues a percebre de l’Administració de la Generalitat de Catalunya la 
quantitat de 1.300 euros per alumne equivalent de les llars d’infants municipals 
en relació als cursos escolars 2012-13, 2013-14 i 2014-15, i el reconeixement 
de l’obligació de la Generalitat de participar en el finançament de les escoles 
bressol de titularitat municipal.  

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Donar compte del contingut de la Sentència núm. 940/2017 del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, de data 15 de desembre de 2017, mitjançant 
la qual s’estima parcialment recurs contenciós administratiu núm. 133/2015. “ 

 

I sense més assumptes a tractar, a les tretze hores i trenta minuts del dia 
abans esmentat, per la Sra. alcaldessa es dóna 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.  



 


