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Junta de Govern 

 
SESSIÓ DECISÒRIA ORDINÀRIA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 18 DE 
GENER DE 2019 
 
A la Casa Consistorial d’Esplugues de Llobregat, a la sala de reunions, a les 
13:13 hores del dia 18 de gener 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: 
 
Presidenta 
M.PILAR DIAZ ROMERO (Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés 
Municipal) 
 
Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal  
EDUARDO SANZ GARCIA 
SARA FORGAS UBEDA 
MONTSERRAT ZAMORA ANGULO 
FRANCISCO J GIMENEZ GONZALEZ 
MANUEL POZO LOPEZ 
JOSE ANTONIO HERNANDEZ SANCHEZ 
 
Secretari 
PEDRO CARMONA PEREZ 
 
Interventor 
JAVIER VICEN ENCUENTRA 
 
Oberta la sessió per la Sra. alcaldessa, s’hi entra en l’examen i debat dels 
assumptes que es relacionen a l’ordre del dia. 
 
 
ACORD NÚMERO U.- Aprovació, si escau, de l’acta núm. 43/18 
corresponent a la sessió ordinària de data 5 de desembre de 2018. 
 
Per la Sra. alcaldessa i en relació a l’esborrany de l’acta núm. 43/18 
corresponent a la sessió ordinària de data 5 de desembre de 2018 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 de devolució de la garantia definitiva del 
contracte del servei de manteniment de les instal·lacions de protecció 
contra incendis i seguretat dels equipaments de l’Ajuntament d’Esplugues 
de Llobregat (exp. 2018/3/1408). 
 
Els Serveis Tècnics Municipals en data 14 de setembre de 2018 informen de la 
finalització del contracte del servei de manteniment de les instal·lacions de 
protecció contra incendis i seguretat dels equipaments de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat, adjudicat a l’empresa PCI KOSMOS GROUP, S.A., 
segons acord de la Junta de Govern Local de data 24 de juliol de 2015, i que 
transcorregut el termini de garantia, informen favorablement de la devolució de 
les garanties definitives constituïdes mitjançant aval bancari  per imports de 
4.318,13 € i 431,18 € respectivament. 
 
Vist l’informe tècnic favorable emès pels tècnics del servei de manteniment i 
espai públic, tècnic auxiliar de manteniment i Director de manteniment i espai 
Públic.  
 
Atès l’informe favorable emès per la Intervenció-Tresoreria Municipals. 
 
S’acorda: 
 
1.- Autoritzar la devolució a la mercantil PCI KOSMOS GROUP, S.A. amb CIF 
A63065189, en qualitat d’adjudicatari del contracte del servei de manteniment de 
les instal·lacions de protecció contra incendis i seguretat dels equipaments de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, les garanties definitives per imports de 
4.318,13€ i 431,18€, respectivament, dipositades per fer front a la correcta 
execució del referit contracte administratiu. 
 
2.- Donar trasllat a la Tresoreria de l’Ajuntament la present resolució perquè 
procedeixi a la devolució de les garanties definitives presentades.. 
 
3.- Manifestar a l’empresa PCI KOSMOS GROUP, S.A. (CIF A63065189) que la 
devolució de les esmentades garanties s’efectuaran a partir dels 15 dies 
següents a la recepció d’aquesta notificació, aquests seran retornats a les 
Oficines de Serveis Econòmics (Plaça Santa Magdalena, 5 i 6 – planta baixa) en 
horari de dilluns a divendres de 9 del mati a les 14,30 hores. 
 
 
 
ACORD NÚMERO TRES. Proposta de rectificació de l’error material 
existent als plecs de condicions econòmiques administratives i tècniques, 
relatius al contracte d’obres del Pla de renovació i millora de l’enllumenat 
públic de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat (exp. 2019/464/1384). 
 
Per acord de la Junta de Govern Local de dia 21 de desembre de 2018 es va 
aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert i els plecs de 
condicions econòmiques administratives, relatives al contracte d’obres del Pla de 
renovació i millora de l’enllumenat públic de l’ajuntament d’Esplugues de 



 
Llobregat, amb un pressupost total de licitació de 3.496.746,64 €, IVA inclòs, 
desglossat en un preu net de 2.889.873,26 € i un IVA de 606.873,38 €. 
 
Vista l’errada de transcripció existent en la classificació empresarial exigida en 
els Plecs de condicions econòmiques-administatives d’aquest contracte, en el 
sentit que s’exigia una categoria 5, quan la categoria màxima que es pot exigir al 
grups I) Instal·lacions elèctriques ha de ser la 4, es proposa la modificació en 
aquest sentit dels Plecs de condicions econòmiques-administatives que regulen 
el contracte d’obres del Pla de renovació i millora de l’enllumenat públic de 
l’ajuntament d’Esplugues de Llobregat, de conformitat amb el que disposa 
l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques. Així, la classificació empresarial exigida 
a les empreses licitadores seria la següent: 
 
Grupo I) Instalaciones eléctricas 
Subgrupo 1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos. 
Categoria. 4  
 
S’acorda: 
 
1.- Rectificar l’error material de transcripció existent a la clàusula 13.b) dels plecs 
de condicions econòmiques administratives que regeixen la licitació i el contracte 
d’obres del Pla de renovació i millora de l’enllumenat públic de l’ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat en relació a la categoria exigida de la classificació 
empresarial, la qual ha de ser la següent: 
 
Grupo I) Instalaciones eléctricas 
Subgrupo 1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos. 
Categoria. 4 
 
2.- Publicar al perfil del contractant d’aquest Ajuntament el present acord i 
ampliar el termini de presentació d’ofertes fins el dia 1 de març de 2019. 
 
 
 
ACORD NÚMERO QUATRE. Proposta d’aprovació de la liquidació 
corresponent a la taxa de l’exercici 2019 derivada per l’ús privatiu de 
domini públic de l’espai D i de les 8 places de pàrquing assignades a 
l’edifici La Baronda, a INTERCONTRADE, SL (exp. 2017/8/1597). 
 
Vist l’informe jurídic emès per l’assessora jurídica de l’Àmbit de Territori i 
Sostenibilitat, que estableix el següent: 
“Antecedents 
 
La Junta de Govern Local de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, de 12 de 
gener de 2018, va adoptar l’acord que es transcriu a continuació: 
 
"PRIMER.- CONCEDIR llicència d’ús privatiu del domini públic a 
INTERCONTRADE, SL, en relació amb l’espai denominat D, de l’edifici municipal 



 
La Baronda, situat al carrer de la riba, núm. 36, d’Esplugues de Llobregat, amb 
destí a ús d’oficines, per a l’activitat de despatx d’arquitectura, i 8 places 
d’aparcament, a l’empara de l’article 57 i següents del Reglament del Patrimoni 
dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre, i les Bases 
reguladores de l’atorgament de llicències per a la utilització privativa d’espais 
situats a l’edifici “la Baronda (…)”. 
 
Fonaments de dret 
 
Vistes les Bases reguladores de l’atorgament de llicències per a la utilització 
privativa d’espais situats a l’edifici “La Baronda”; 
 
Vist el Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del 
patrimoni dels ens locals; 
 
D’acord amb l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova 
el Reglament del patrimoni dels ens locals, l'ús privatiu és el constituït per 
l'ocupació directa o immediata d'una porció del domini públic, de manera que limiti 
o exclogui la utilització per part dels altres interessats. 
 
L'ús privatiu que no comporta la transformació o la modificació del domini públic 
resta subjecte a l'atorgament d'una llicència d'ocupació temporal que origina una 
situació de possessió precària essencialment revocable per raons d'interès públic 
i amb dret a indemnització, si s'escau. 
 
En el cas que els sol·licitants siguin més d'un s'han de tenir en compte els principis 
d'objectivitat, publicitat i concurrència. 
 
D’acord amb  l’article 2 de l’Ordenança  núm. 24, reguladora de  la TAXA PER 
LA  UTILITZACIÓ PRIVATIVA  DEL  DOMINI  PÚBLIC  DE   L’ESPAI  
MUNICIPAL  DE  LA  BARONDA,  constitueix  el  fet imposable de la taxa la 
utilització privativa de l'espai municipal de "la Baronda", ja sigui a través d'usos 
terciaris d'oficina desenvolupats per empreses, o d'utilització de les places del 
pàrquing. 
 
L’article 5 de l’Ordenança determina la quota tributària en el següent quadre: 
 
ESPAI TAXA IMPORT MENSUAL 
oficines fixe 15,00 €/m² útil. 

places d'aparcament fixe general 50 euros 
 fixe reduïda* 25 euros 

 
*en el cas que la utilització sigui de la totalitat de les places assignades als Espais 
A i B (3 i 4 places, respectivament) o de com a mínim 5 places d'aparcament, en 
el cas de la resta d'espais. 
 
És l'article 6 el què estableix que la taxa s'acreditarà quan s'iniciï la utilització 
privativa, moment que, a aquests efectes, s'entén que coincideix amb el de 
concessió de la llicència o autorització d'ús, si aquesta fou sol·licitada. 



 
 
L'article 7.2 de l'Ordenança regula el període impositiu. Concretament, disposa 
que quan la utilització privativa s'estengui a diversos exercicis, l'acreditació de la 
taxa tindrà lloc l'1 de gener de cada any, i el període impositiu comprendrà l'any 
natural, excepte en els supòsits d'inici o cessament en la utilització privativa, en 
què s'aplicarà el previst en els apartats següents de l’ordenança. 
 
Finalment, l'article 8 regula el règim de declaració i ingrés establint que la taxa 
s'exigirà en règim de liquidació, i que s'admet com a única forma de pagament la 
domiciliació bancària, mitjançant l'autorització a l'Ajuntament del càrrec mensual de 
les taxes. 
 
Vista la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya i dels governs locals de Catalunya i 
d’impuls de l’activitat econòmica; 
 
D’acord amb l’article 60 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova 
el Reglament del patrimoni dels ens locals, correspon a l'alcalde l'atorgament de 
les llicències. Aquesta competència ha estat delegada en la Junta de Govern 
Local, mitjançant el Decret d’alcaldia núm. 1466, de 18 de juny de 2015. 
 
Conclusions 
Per tot l’exposat, només resta concloure que s’informa favorablement l’aprovació de 
la liquidació de la Taxa corresponent a l’exercici 2019 per l’ús privatiu de domini 
públic de l’espai D i de les 8 places de pàrquing assignades a L’EDIFICI 
MUNICIPAL de "la Baronda”, regulada a l’Ordenança fiscal núm. 24.” 
 
S’acorda: 
 
PRIMER.-  APROVAR LA LIQUIDACIÓ DE LA TAXA corresponent a 
l’exercici 2019 per l’ús privatiu de domini públic de l’espai D i de les 8 places de 
pàrquing assignades a L’EDIFICI MUNICIPAL de "la Baronda”, regulada  a 
l’Ordenança fiscal núm. 24.  
 
Dades liquidació: 
 
- Obligat tributari: 
INTERCONTRADE, SL (CIF: B60483377). 
 
- Objecte tributari:  
TAXA corresponent a l’exercici 2019 per l’ús privatiu de domini públic de 
l'espai municipal de "la Baronda”, concretament l’espai D i les 8 places de 
pàrquing assignades. 
 
- Quota tributària any 2019:  
 
Elements  tributaris: 
Oficines Espai D: 486'33m2 superfície útil. 
Places d'aparcament: 8 places.  



 
 
- Quota anual : 89.939,40 euros 
OFICINES: 486’33 m2 x 15,00 € X 12 mesos= 87.539,40euros. 
APARCAMENT: 8 places x 25,00 € X 12 mesos= 2.400,00 euros. 
 
Com que aquesta quota és de pagament mensual, detallem l'import 
corresponent a cada mensualitat: 
 
- Quota mensual: 7.494,95 euros. 
OFICINES: 486’33 m2 x 15,00 € = 7.294,95 euros. 
APARCAMENT: 8 places x 25,00 € = 200 euros 
 
- Termini de pagament: mensual (Article 8 OF 24.) 
 
- Forma de pagament: domiciliació bancària (Article 8 OF 24.) 
 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord a INTERCONTRADE, SL. 
 
TERCER.- COMUNICAR aquest acord al Departament d’Intervenció i 
Tresoreria. 
  
 
 
ACORD NÚMERO CINC. Proposta d’autorització de la cessió d’ús de la 
plaça núm. 537 de l’aparcament de Rambla Àngel Guimerà (exp. 
2018/39/1597). 
 
La Societat Mercantil CABRERA 91, SA amb NIF núm. A-59895839, sol·licita 
autorització per a la cessió d’ús de la plaça d’aparcament número 347 de la planta 
soterrani 3, de l’aparcament subterrani de vehicles de la Rambla Àngel Guimerà a 
favor del senyor ... per l’import de 5.500,00 €, segons instància amb registre 
d’entrada número 24435-E de data 4 de desembre de 2018. 
 
Que la Societat Mercantil CABRERA 91, SA amb NIF núm. A-59895839, n’és 
titular de la concessió administrativa que l’autoritza l’ús d'aquesta plaça 
d'aparcament mitjançant escriptura pública de compravenda número 2695 de 
data 14 de novembre de 1994, atorgada pel Notari de l'Il·lustre Col·legi de 
Barcelona, el senyor ..., inscrita en el 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, en el 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 a 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 reguladores de 
la concessió. 
 
Atesa la clàusula vint-i-cinquena del Plec de clàusules reguladores de la 
concessió i la seva modificació acordada pel 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 vint-i-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 a la Societat Mercantil CABRERA 91, SA amb NIF núm. 
A-59895839, la cessió d’ús de la plaça d’aparcament número 347 de la planta 
soterrani 3, de l’aparcament subterrani de vehicles de la Rambla Àngel Guimerà, 
a favor del senyor ... per l’import de 5.500,00€. 
 
2.- Tenint en compte que la taxa per a 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 l a  plaça 
d’aparcament número 347, amb càrrec/valor núm. 01799797/0000482707 es va 
liquidar per decret d’alcaldia i ha estat ingressada pel subjecte passiu en data 9 
de gener 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 vint-i-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. 
 
 

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS 
 
ACORD NÚMERO SIS. Proposta d’aprovació de relacions de despeses i 
reconeixement d’obligacions (exp. 2018/58/1656). 
 
Per la Secció de Comptabilitat s’han elaborat les següents relacions de despesa: 
 
Relació núm. 276 de documents O en fase prèvia per un import total de 
17.358,40€ 
 
Relació núm. 277 de documents O en fase prèvia per un import total de 
602.212,30€ 
 
Relació núm. 278 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
20.471,86€ 
 
Relació núm. 279 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
150.851,75€ 
 
Relació núm. 280 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
593,40€ 
 
Relació núm. 281 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
1.281,39€ 
 
Relació núm. 282 de documents O en fase prèvia per un import total de 
315.764,01€ 
 
Relació núm. 283 de documents O en fase prèvia per un import total de 
1.626.056,10€ 
 
Relació núm. 284 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
7.058,01€ 
 
Relació núm. 285 de documents O en fase prèvia per un import total de 
2.100,56€ 
 
Document ADO en fase prèvia número 9201800015182 per un import total de 
308,41€ 
 
Tots el documents comptables “ADO” i “O” porten annexat el corresponent 
document justificatiu que ha estat conformat per la persona tècnica adient i 
fiscalitzada pel Servei d’Intervenció. 
  
S’acorda: 



 
 
1. Relació núm. 276 de documents O en fase prèvia per un import total de 
17.358,40€ 
 
2. Aprovar la relació núm. 277 de documents O en fase prèvia per un import total 
de 602.212,30€ 
 
3. Aprovar la relació  núm. 278 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 20.471,86€ 
 
4. Aprovar la relació núm. 279 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 150.851,75€ 
 
5. Aprovar la relació núm. 280 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 593,40€ 
 
6. Aprovar la relació núm. 281 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 1.281,39€ 
 
7. Aprovar la relació núm. 282 de documents O en fase prèvia per un import total 
de 315.764,01€ 
 
8. Aprovar la relació núm. 283 de documents O en fase prèvia per un import total 
de 1.626.056,10€ 
 
9. Relació núm. núm. 284 de documents ADO en fase prèvia per un import total 
de 7.058,01€ 
 
10. Relació núm. 285 de documents O en fase prèvia per un import total de 
2.100,56€ 
 
11. Document ADO en fase prèvia número 9201800015182 per un import total 
de 308,41€ 
 
 
ACORD NÚMERO SET. Proposta d’aprovació del Protocol de prevenció i 
gestió de les agressions als professionals de Serveis Socials de 
l’Ajuntament d’Esplugues (exp. 2019/1563/491). 
 
Atès que la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials de Catalunya, regula 
i ordena el sistema de serveis socials amb la finalitat de garantir-hi l’accés 
universal per a fer efectiva la justícia social i promoure el benestar del conjunt de 
la població. Així doncs trobem que els Serveis Socials són un instrument per 
afavorir l’autonomia de les persones, per a millorar les condicions de vida, per a 
eliminar situacions d’injustícia social i per a afavorir la inclusió social.  
 
Donat que en aquest sentit i per la seva funció, el treball dels serveis socials 
municipals es desenvolupa en contextos de necessitat social, de desigualtat i, en 
alguns casos, d’angoixa, en el quals els / les tècnics / tècniques d’aquests 



 
serveis actuen amb professionalitat i màxim de respecte vers la dignitat de les 
persones.  
 
Atès que encara actualment ens trobem en situació de crisis socioeconòmica 
globalitzada. Els Serveis Socials estan sotmesos a situacions de tensió, que en 
certs moments han derivat en incidents d’amenaces, d’agressivitat i inclús en 
algunes ocasions, de violència física. Independentment, de les circumstàncies 
socials i individuals, aquestes agressions no es poden tolerar. Alhora que 
atempten contra la dignitat dels / de les treballadors/es i poden arribar a afectar al 
resultat de les intervencions socials.  
 
D’acord amb l’exposat i amb les disposicions jurídiques vigents, l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat garanteix que tota persona treballadora té dret a ser 
tractada amb dignitat i respecte a la seva intimitat, a la seva integritat física i 
moral i a la protecció de la seva seguretat i salut, en un entorn laboral saludable. 
 
La responsabilitat de l’Ajuntament abasta la protecció de treballadors i 
treballadores, persones externes vinculades a l’Ajuntament (usuaris/àries, 
proveïdors/es, persones que sol·liciten un lloc de treball, persones en procés de 
formació, persones d’altres empreses que presten els seus serveis en els 
equipaments i instal·lacions, etc.); així mateix vetlla per la protecció als 
treballadors i treballadores de l’Ajuntament davant conductes d’assetjament per 
part d’altra/es persona/es. 
 
Una vegada negociat amb el Comitè d’Empresa i la Junta de Personal, i 
presentat i acordat en la Comissió de Seguretat i Salut, en data 20 de desembre 
de 2018. 
 
Vist l’informe de la Coordinadora Tècnica de Recursos Humans. 
  
S’acorda: 
 
Únic.- Aprovar el Protocol de prevenció i gestió de les agressions als i les 
professionals de Serveis Socials de l’Ajuntament d’Esplugues davant les 
possibles situacions d’agressions.  
 
 
 
ACORD NÚMERO VUIT. Proposta d’aprovació del Protocol d’actuació en 
matèria d’assistència jurídica al personal empleat de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat (exp. 2019/2989/493). 
 
El dret de les persones empleades públiques a la defensa jurídica i protecció de 
les administracions públiques, en els procediments que se segueixin en 
qualsevol ordre jurisdiccional com a conseqüència de l’exercici legítim de les 
seves funcions o càrrecs públics, és un dret de caràcter individual que està 
vinculat a la naturalesa jurídica de la seva relació de servei i està expressament 
recollit a l’article 14.f) del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual 



 
s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, el qual diu 
literalment:  
 
“Los empleados públicos tienen los siguientes derechos de carácter individual en 
correspondencia con la naturaleza jurídica de su relación de Servicio: (...) 
 
f) A la defensa jurídica y protección de la Administración Pública en los 
procedimientos que se sigan ante cualquier orden jurisdiccional como 
consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones o cargos públicos”.  
 
En termes similars, es pronunciava el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, de la 
Generalitat de Catalunya, que en els seus articles 136 i 137 establia el següent:  
 
“Article 136: Les entitats locals han de protegir el seu personal en l’exercici de les 
seves funcions, i li han d’atorgar la consideració social deguda a la seva condició 
i a la dignitat del servei públic. 
 
Article 137: Els funcionaris tenen el dret de ser assistits i protegits per l’entitat 
local envers qualsevol amenaça, ultratge, calumnia, injúria, difamació i, en 
general, envers qualsevol atemptat contra la seva persona o els seus béns, per 
raó de l’exercici de les seves funcions.” 
 
Així mateix, el Decret Legislatiu de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un 
Text únic dels preceptes determinats textos legals vigents a Catalunya en 
matèria de funció pública. 
 
“Article 92. Drets dels funcionaris. 
 
En concret, els funcionaris tindran el dret de:  
 
Ser assistits i protegits per la Generalitat envers qualsevol amenaça, ultratge, 
injúria, calúmnia, difamació i, en general, envers qualsevol atemptat contra la 
seva persona o els seus béns, per raó de l’exercici de les seves funcions.” 
 
En coherència amb les disposicions abans esmentades i en l’àmbit específic de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, en els articles 22.6 dels PACTES DE 
CONDICIONS SOCIOECONÒMIQUES I LABORALS DEL PERSONAL 
FUNCIONARI DE L’AJUNTAMENT D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT, anys  
2008 – 2011 i 22.6 del CONVENI COL·LECTIU DEL PERSONAL LABORAL DE 
L’AJUNTAMENT D’ESPLUGUES DE LLBOREGAT, anys 2008 – 2011, regulen, 
entre d’altres qüestions, la prestació per part de l’Ajuntament d’Esplugues de 
protecció al seu personal estatutari i laboral, en l’exercici de les seves funcions. 
El seu redactat és idèntic i estableix literalment el següent:   
 
“Article 22.6.- L’Ajuntament protegirà el seu personal, en l’exercici de les seves 
funcions, donant l’assistència jurídica necessària en aquells casos en què sigui 
objecte d’accions de tercers, per activitats o actuacions estrictament 
relacionades amb l’exercici de les seves funcions. 



 
 
Quan l’acció o activitat concreta provoqui l’obertura d’un procediment 
administratiu sancionador, per causes que puguin ser imputades al personal, 
aquest s’haurà de fer càrrec de la seva pròpia assistència jurídica en tots els 
ordres jurisdiccionals o administratius en l’assumpte de que es tracti. Si 
finalitzats els procediments administratius o judicials iniciats es declarés la falta 
de culpabilitat del personal, l’Ajuntament es farà càrrec dels costos que 
l’assistència jurídica li hagués provocat, en la mesura que hagin de ser satisfets 
per l’empleat/da afectat.  
 
Els Serveis Jurídics municipals protocol·litzaran les actuacions que s’hagin de fer 
per a la defensa i recolzament de l’empleat/da quan es vegi sotmès a algun tipus 
de denúncia com a conseqüència del desenvolupament de les seves funcions, 
en els termes previstos en aquest article.” 
 
Pel que fa a l’Administració de l’Estat, la Llei 52/1997, de 27 de novembre, 
d’Assistència Jurídica a l’Estat i Institucions Públiques, en el seu article 2 
estableix el següent:  
 
“Artículo 2. Representación y defensa de autoridades y empleados públicos.  
 
En los términos establecidos reglamentariamente, los Abogados del Estado 
podrán asumir la representación y defensa en juicio de las autoridades, 
funcionarios y empleados del Estado, sus Organismos Públicos a que se refiere 
el artículo anterior y Órganos Constitucionales, cualquiera que sea su posición 
procesal, cuando los procedimientos se sigan por actos u omisiones 
relacionados con el cargo.” 
 
El Reial Decret 997/2003, de 25 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del 
Servei Jurídic de l’Estat, desplega reglamentàriament les previsions de la Llei 
52/1997 en els seus articles 46 i següents, dedicats a la “Representació i 
defensa d’autoritats, funcionaris i empleats públics”, i estableix:  
 
a) La representació i defensa en els supòsits en que es dirigeixi contra les 
persones empleades públiques alguna acció com a conseqüència del legítim 
desenvolupament de les funcions o càrrecs, o quan haguessin donat compliment 
a ordre de l’autoritat competent, i així l’article 46.1 diu literalment:  
 
“1. La autoridades, funcionarios y empleados del Estado, sus organismos y 
entidades públicas, a que se refiere el artículo 1 de la Ley de Asistencia Jurídica 
al Estado e Instituciones Públicas, y órganos constitucionales podrán ser 
representados y defendidos por el Abogado del Estado ante cualquier orden 
jurisdiccional en los supuestos en que se dirija contra ellos alguna acción como 
consecuencia del legitimo desempeño de sus funciones o cargos, o cuando 
hubieran cumplido orden de autoridad competente.”  
 
b) L’actuació en nom de les persones empleades públiques, en els supòsits en 
que l’actuació en seu jurisdiccional ho hagi de ser exercint les accions que 



 
puguin correspondre a aquestes persones davant de tercers, i així l’article 49 diu 
literalment:  
 
“Artículo 49. Ejercicio de acciones por el Abogado del Estado en nombre de 
autoridades, funcionarios o empleados públicos. 
 
El ejercicio de acciones por el Abogado del Estado ante cualquier jurisdicción en 
nombre de autoridades, funcionarios o empleados públicos requerirá 
autorización expresa del Ministro de Justicia, a propuesta razonada del titular del 
departamento, presidente o director general del organismo o entidad pública de 
quien dependa la persona en cuyo nombre se pretendan ejercitar dichas 
acciones y previo informe de la Abogacía General del Estado-Dirección del 
Servicio Jurídico del Estado.” 
 
En aquest entorn jurídic es planteja la necessitat d’establir un Protocol d’actuació 
en matèria d’assistència jurídica a les persones empleades públiques de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat que permeti concretar el procediment 
d’actuació en els diferents supòsits a que es pot referir l’assessorament jurídic, 
de forma que tant les persones empleades públiques que puguin necessitar 
aquest assessorament, com les persones encarregades de la funció assessora 
en el nostre Ajuntament, puguin actuar coneixent el marc, el procediment, els 
condicionants i límits de l’assistència jurídica.  
 
Cal afegir que la representació i defensa per la persona lletrada de defensa 
jurídica s’haurà d’ajustar a les determinacions de l’article 551.3 de la Llei 
Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, en relació amb l’article 2 de la Llei 52/1997, de 27 
de novembre, ja citada.  
 
Una vegada negociat amb el Comitè d’Empresa i la Junta de Personal.  
 
Vist l’informe de la Coordinadora Tècnica de Recursos Humans.  
  
S’acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar “Protocol d’actuació en matèria d’assistència jurídica a 
persones empleades de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat”.  
 
SEGON.- El present Protocol resultarà d’aplicació des del dia següent hàbil al de 
la seva validació i aprovació per part de la Junta de Govern Local, i tindrà 
vigència indefinida.  
 
TERCER.- Donar compte d’aquest acord al Comitè de Seguretat i Salut, a la  
Junta de Personal i al Comitè d’Empresa. 
 
QUART.- Difondre el contingut i finalitat d’aquest document a tots els empleats i 
empleades municipals. 
  
 



 
ACORD NÚMERO NOU. Proposta d’aprovació del contracte menor del 
servei consistent en la impressió d’una sèrie de publicacions municipals 
per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat (exp. 2018/385/1411). 
 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació del servei consistent en la 
impressió d’una sèrie de publicacions municipals per l’Ajuntament d’Esplugues 
de Llobregat. 
 
- Tipus de contracte: servei 
- Objecte: el servei consistent en la impressió d’una sèrie de publicacions 
municipals per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 
- Procediment de contractació: Contracte menor. Tramitació: Ordinària 
- Codi CPV: 79800000-2 Servicios de impresión y servicios conexos 
- Valor estimat del contracte: 13.157,40€ IVA 1.037,03€ 
- Preu: 14.194,43€ 
- Durada: El contracte estarà vigent des de la data de la seva adjudicació i 
fins a l’adjudicació del contracte de servei consistent en la impressió d’una 
sèrie de publicacions municipals per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, el 
qual es tramita actualment pel procediment obert. En tot cas, la durada 
màxima del present contracte menor serà de 3 mesos. 
 
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 TG ALFADIR SA, 
amb NIF A-08943193, per import de 14.194,43 euros 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 l’existència de crèdit suficient i adequat 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 facultats delegades atorgades mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 
2018/2314, de data 9 de juliol de 2018 en matèria de contractes menors. 
  
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 la impressió d’una sèrie de publicacions municipals per 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 
 
2. Declarar que s’ha procedit a la comprovació de la regla d’incompatibilitat de 
l’article 118.3 de la Llei 9/2017. 
 
3. Aprovar el pressupost del contracte per import de 13.157,40€, més 1.037,03€ 
corresponents al IVA tal i com es desglossa a continuació: 
406,12€ corresponents al 4% d’IVA  
630,91€ corresponents al 21% d’IVA 
 
4. Adjudicar el contracte a l’empresa TG ALFADIR SA, amb NIF A-08943193 per 
import de 13.157,40€, més 1.037,03€ corresponents al IVA tal i com es 
desglossa a continuació: 
406,12€ corresponents al 4% d’IVA  
630,91€ corresponents al 21% d’IVA 
 
5. Aprovar les especificacions tècniques següents:  
L’empresa adjudicatària realitzarà els següents treballs:  
 
A) Revista municipal ‘El Pont d'Esplugues’ 
- Número màxim de revistes a fer: 1 
- Format: 24,5 x 33,5 cm (tancada) 
- Tintes: 4 + 4 
- Paginació: 1 edició de 32 pàgines (corresponent al mes de febrer) 
- Paper: estucat mate de 90 gr., ecològic 
- Manipulat: plegat i cosit amb dues grapes 
- Tiratge: 20.200 exemplars de cada edició 
- Manipulat final i lliurament: a les pàgines centrals de la revista ‘El Pont 
d’Esplugues’ mensualment s’haurà d’encartar la revista municipal ‘L’Agenda 
d’activitats culturals i de lleure d’Esplugues’ (especificacions tècniques a l’apartat 
2) 

 
   B) Revista municipal ‘L’Agenda Cultural i d’Activitats d’Esplugues’  

- Número màxim de revistes a fer: 1 
- Format: 24,5x33,5 cm (tancada) 
- Tintes: 4 + 4 
- Paginació:1 edició de 12 pàgines (corresponent al mes de febrer) 
- Paper: estucat mate de 90 gr., ecològic 
- Tiratge: 20.500 exemplars de cada edició 
- Manipulat final i lliurament: 
- Plegat i cosit amb dues grapes i habitualment encartat sense grapes a les 
pàgines centrals de la revista ‘El Pont d’Esplugues’. 

 
 C)Ajuntament Informa a 1+1 tinta 

- 1 edició de 20.000 ex. 
- 1 edició de 3.000 ex (Carnestoltes) 
- 2 edicions de 3.000 ex (imprevistos, pendent de concretar) 
- Format: DIN A4 



 
- Tintes: 1+1 
- Paper: reciclat de 90 gr. 

 
 D) Cartell a mida 265x645 mm (3 models, amb diversos motius vinculats al 
 Comerç: Dia del Pare, Diada de Sant Jordi i Dia de la Mare): 

- Número de cartells a pressupostar: 3 tirades de 500 exemplars cadascuna 
Format: 265 x 645 mm 
- Tintes: 4 + 0 
- Paper: estucat mate de 170 gr., ecològic 

 
 E) Cartell DINA3 (1 model, Tapes de Primavera) 

- Tirada: 150 exemplars 
- Tintes: 4 + 0 
- Paper: estucat mate de 170 gr., ecològic 

 
 F) Entrades del ‘Carnaball’ i del ‘Sopar de les Dones’ 

- ‘Carnaball’ 
  - 2.400 exemplars. Entrades numerades. 
  - Format: 12x6 cm. Entrades relligades en talonaris de 50 unitats cada  
  un, amb matriu. Impreses a 1+0 en paper offset de 80 gr. 
- ‘Sopar de les Dones’ 
  - 800 exemplars. Entrades numerades. 
  - Format: 12x6 cm. Entrades relligades en talonaris de 50 unitats cada un, 
  amb matriu. Impreses a 1+0 en paper offset de  80 gr. 
 
G) Programa de mà 4+4 tintes, díptic de 15x21cm tancat, 135 gr.: 
- 1 edició de 1.000 exemplars 
- Motiu: comercialització de Firesplugues, a distribuir entre els comerços locals. 
 
H) Fulls d’inscripció d’establiments participants a Firesplugues: 
- Tamany màxim DINA5, impresos a 1+0 tintes, paper autocopiatiu amb tres 
exemplars cada unitat, tipus de paper 90 gr., 125 jocs triplicat. 
 
I) Programa d’activitats 'Espluestiu': 
- Número de programes a fer: 1 
- Format màxim: 15 x 21 cm plegat 
- Tintes: 4 + 4 tintes 
- Paginació: 24 pàgines 
- Paper: estucat mate de 90 gr. 
- Manipulat: cosit amb dues grapes 
- Tiratge: 21.500 exemplars de cada edició. 
 
6. Aprovar l’autorització i disposició corresponent al present contracte, per un 
import màxim de 14.194,43 euros, IVA inclòs, a càrrec de les aplicacions 
pressupostàries següents, del pressupost municipal 2019, a favor de l’empresa 
TG ALFADIR SA, amb NIF A-08943193:  
- 12 92401 24000 - Confecció de publicacions municipals – 5.315,02€ 
- 12 33000 22602 - Difusió d’Actes Públics: culturals, juvenils i esportius – 
3.368,45€ 



 
- 12 43000 22602 - Projectes dinamització comerç - 1.751,05€ 
- 12 15000 22602 - Difusió d’Acte Públics: Desenvolupament urbà i medi ambient 
– 1.456,84€ 
- 12 32000 22602 - Difusió d’Actes Públics – 2.303,08 € 
 
7. El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’Ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura o factures 
corresponents degudament signades per l’adjudicatària i degudament 
conformades per la persona designada responsable del projecte. 
 
8. El contracte estarà vigent des de la data de la seva adjudicació i fins a 
l’adjudicació del contracte de servei consistent en la impressió d’una sèrie de 
publicacions municipals per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, el qual es 
tramita actualment pel procediment obert. En tot cas, la durada màxima del 
present contracte menor serà de 3 mesos.  
 
9. La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, serà la directora de Comunicació. 
 
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. 
 
 
ACORD NÚMERO DEU. Proposta d’aprovació del contracte menor de 
subministrament de material no inventariable –material d’oficina divers- 
per l’Ajuntament (exp. 2018/101/1432). 
 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació de subministrament de material 
no inventariable -material d’oficina divers- per l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat.    
 
- Tipus de contracte: Subministrament 
- Objecte: Subministrament de material no inventariable -material d’oficina 
divers- per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.   
- Procediment de contractació: Contracte menor. Tramitació: Ordinària 
- Codi CPV: 22900000-9 
- Valor estimat del contracte: 3.630,00€ IVA 762,30€ 
- Preu: 4.392,30€ 
- Durada: El contracte estarà vigent des de la data de la seva adjudicació i 
fins a l’adjudicació del contracte de subministrament de material no 
inventariable -material d’oficina divers- per l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat, el qual es tramita actualment pel procediment obert. En tot cas, 
la durada màxima del present contracte menor serà de 6 mesos. 
 
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  IMPREMTA JORDI S.L, 
amb NIF B63474233, per import de 4.392,30€ IVA inclòs, que es considera a la 
Memòria justificativa ajustada a les necessitats municipals i a les 
característiques específiques del contracte. La mateixa memòria indica que la 
persona que es proposa com a contractista no ha subscrit amb aquest 
Ajuntament altres contractes menors que individual o conjuntament superin les 
xifres límit per aquest tipus de contracte. 
 
Ha estat comprovada de crèdit adequat i suficient en el pressupost de la 
corporació per a l’exercici 2019. 
 
Per la qual cosa i de conformitat amb el que s’estableix a la Disposició Addicional 
Segona de la Llei 9/2107, 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 facultats delegades atorgades mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 
2018/2314, de data 9 de juliol de 2018 en matèria de contractes menors. 
  
S’acorda: 
 
1. Aprovar  l’expedient de contractació i la MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL 
CONTRACTE MENOR incorporada a l’expedient, aprovant expressament la 
necessitat de procedir a aquesta contractació que té per objecte el 
subministrament de material no inventariable -material d’oficina divers- per 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 
    
2. Declarar que s’ha procedit a la comprovació de la regla d’incompatibilitat de 
l’article 118.3 de la Llei 9/2017. 
 
3. Aprovar el pressupost del contracte per import de 3.630,00€, més 762,30€ 
corresponents al 21% d’IVA. 
 
4. Adjudicar el contracte a l’empresa IMPREMTA JORDI S.L amb NIF 
B63474233, per import de 3.630,00€, més 762,30€ corresponents al 21% d’IVA. 
 
5. Aprovar les especificacions tècniques següents: 
- Objecte: Material d’oficina divers (segells, carpetes per a expedients, 
talonaris,...)   
- Garantia del material: En cas de subministrament de material defectuós es 
comunicarà a la pròpia empresa per a que procedeixi al canvi o a la reparació del 
producte defectuós.  
- Procediment: La sol·licitud la duen a terme el personal i autoritats de 
l’Ajuntament d’Esplugues, els quals requereixen el material esmentat per 
desenvolupar adequadament les seves funcions. A continuació, el coordinador 
de Serveis Subalterns i Compres efectua la comanda a l’empresa 
subministradora. L’empresa subministradora amb un termini màxim de 48 hores 
es compromet a subministrar els productes sol·licitats.  



 
 
6. Aprovar l’autorització i disposició corresponent al present contracte, per un 
import màxim de 4.392,30€ euros, IVA inclòs, a càrrec de la partida 
11-92000-22000 Material d’oficina, del pressupost municipal 2019, a favor de 
l’empresa IMPREMTA JORDI S.L amb NIF B63474233. 
 
7. El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’Ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura o factures 
corresponents degudament signades per l’adjudicatària i degudament 
conformades per la persona designada responsable del projecte. 
 
8. El contracte estarà vigent des de la data de la seva adjudicació i fins a 
l’adjudicació del contracte de subministrament de material no inventariable 
-material d’oficina divers- per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, el qual es 
tramita actualment pel procediment obert. En tot cas, la durada màxima del 
present contracte menor serà de 6 mesos. 
 
9. La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, serà el senyor ..., coordinador de Serveis Subalterns i 
Compres. 
 
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. 
 
 
ACORD NÚMERO ONCE.- Proposta que consisteix en donar compte de 
sentències del TSJC i del Jutjat Contenciós Administratiu núm.14 (exp. 
2019/1366/430).  
 
En data 17 de desembre de 2018, el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de 
Barcelona va dictar la Sentència núm. 233/2018, mitjançant la qual se desestima 
el recurs contenciós administratiu interposat contra el decret  núm. 477 de 
l’Ajuntament d’Esplugues, pel qual se desestima el recurs d’alçada davant 
l’acord dictat pel tribunal qualificador del concurs-oposició per a la provisió de 
dos places de sergent de la Policia Local. 
 
En data 3 de setembre de 2018, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya , 
va dictar la sentència núm. 743/2018 que desestima el recurs contenciós 
administratiu interposat per “S&S Energy Gestión, S.L.U.” contra l’acord de la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona, denegant 
l’aprovació definitiva del Pla Especial d’assignació d’usos de l’àrea de servei en 
el solar situat entre els carrers Àngel Guimerà, Josep Argemí i Gaspar Fàbregas 
d’Esplugues de Llobregat. 
  
S’acorda: 
 
Únic.- Restar assabentat del contingut de la Sentència núm. 233/2018 de data 17 
de desembre de 2018, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona 



 
i  la Sentència núm.743/18 de data 3 de setembre de 2018 del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, descrites en la part expositiva. 
  
 

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 
 
ACORD NÚMERO DOTZE. Proposta d’adjudicació d’un contracte menor 
per a realitzar el servei d’orientació jurídica a les dones del municipi (exp. 
2019/265/1411). 
 
PRIMER.- Vista la Memòria relativa al contracte menor que seguidament es 
transcriu literalment: 
 
“MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR RELATIU A LA 
PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ORIENTACIÓ JURÍDICA PER A DONES  
 
Núm. d’expedient: 2019/265/1411 
Assumpte: Contracte menor relatiu a la prestació del Servei d’orientació jurídica 
per a dones. 
Tipus de contracte:  servei 
Procediment i forma d’adjudicació.  Contracte menor 
 
Òrgan de contractació:  
L’òrgan de contractació serà la Junta de Govern Local, segons acord adoptat per 
decret d’Alcaldia núm. 2018/2314 de data 9 de juliol de 2018, en matèria de 
contractes menors. 
 
Justificació de la necessitat del contracte:  
L’Ajuntament d’Esplugues necessita contractar la prestació del servei 
d’orientació jurídica per a dones que s’ofereix al Centre d’Informació i Recursos 
per a Dones – CIRD Vil·la Pepita, per assegurar la seva continuïtat durant l’any 
2019.   
 
La prestació  d’aquest servei  s’emmarca en el desplegament de la Llei 5/2008, 
de 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, i de la Llei 
17/2015 del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.  Aquestes lleis 
estableixen les competències i funcions que correspon assumir a les 
administracions públiques per lluitar contra la violència masclista i per fer efectiu 
el dret a la igualtat en els diferents àmbits. Correspon als ajuntaments crear, 
programar, prestar i gestionar el Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) 
i l’exercici de les competències en matèria de polítiques d’igualtat de gènere.  
 
També el III Pla d’igualtat de Gènere per a la Ciutadania 2017-2021 i el Protocol 
local per a l’abordatge integral de la violència masclista recullen la necessitat de 
la prestació d’aquest servei. 
 
La descripció de l’objecte del contracte:  



 
- El contracte té per objecte la prestació del Servei d’orientació jurídica per a 
dones al CIRD Vil·la Pepita amb la finalitat d’oferir atenció i assessorament 
jurídic gratuït a dones del municipi d’Esplugues.  
 
- Es tracta d’un contracte de servei. 
- Codi CPV: 79111000-5  
- Aquest contracte no comporta, en cap cas, exercici d’autoritat pública. 
 
La justificació que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar 
l’aplicació de les regles generals de contractació:  
No s’està alterant l’objecte del contracte per no haver emprat un procediment 
amb publicitat i concurrència. Existeix la voluntat de  procedir a la licitació del 
servei però per manca de temps no ha estat possible preparar el corresponent 
procediment amb els terminis necessaris. Per aquest motiu, s’ha recorregut a un 
contracte menor per tal d’assegurar la continuïtat de la prestació del servei en 
tant que es prepara el procediment adient de licitació del Servei d’orientació 
jurídica per a dones. 
 
No obstant, durant el temps de vigència del present contracte es procedirà a 
l’elaboració dels corresponents plecs de condicions i a la convocatòria de 
licitació per procediment obert. 
 
El valor estimat del contracte, el tipus d’IVA aplicable i l’import de l’IVA 
corresponent i aplicació pressupostària: 

Valor 
estimat 

IVA (21%) Pressupost per 
contracte 

Aplicació 
pressupostària 

Denominació  

2.240,00 € 470,40 € 2.710,40 € 11 23101 22799 Servei d’atenció 
jurídica  dones 

 
La justificació que el contractista que es proposa no ha subscrit més 
contractes menors amb l’Ajuntament d’Esplugues que individualment o 
conjunta superin la xifra que consta a la instrucció primera (regla 
d’incompatibilitat de l’article 118.3 de la Llei 9/2017): 
El contractista proposat no ha subscrit contractes menors dins l’any 2019 que 
superin els 15.000€ més IVA, inclòs el present contracte. 
 
Vigència del contracte:  
El contracte s’executarà entre la data de la seva adjudicació i el 31 de juliol de 
2019.  
 
Lloc de la prestació:  
El servei es prestarà al Centre d’Informació i Recursos per a Dones – CIRD 
VIL.LA PEPITA, ubicat al carrer Sant Francesc Xavier, núm. 1 d’Esplugues de 
Llobregat. 
 
Termini de garantia o justificació del seu no establiment:  
Atesa la seva naturalesa no queda subjecte a termini de garantia. 
 
Forma de pagament del preu:  



 
El pagament es farà efectiu prèvia presentació de la corresponent factura per 
part de l’empresa adjudicatària un cop prestat el servei. 
 
Responsable del contracte:  
Tècnica d’atenció social i igualtat 
 
Especificacions tècniques de la prestació: 
La prestació consisteix en realitzar un servei d’orientació, assessorament i 
informació jurídica individualitzada  i gratuïta per a dones.   
 
El servei requereix ser  prestat per un/una advocada en exercici, amb 
experiència professional en serveis d’atenció a dones i formació en perspectiva 
de gènere.   
 
Les funcions que ha de desenvolupar són les següents: 
 
- Facilitar orientació i assessorament jurídic a les dones que ho sol·licitin, ja sigui 
per iniciativa pròpia o derivades per altres serveis. 
- Facilitar informació relativa als  requisits per accedir al torn d’ofici (justícia 
gratuïta) i al torn d’ofici especialitzat en violència de gènere. 
- Efectuar les derivacions i orientacions oportunes sobre recursos jurídics 
específics en funció de la situació plantejada. 
- Realitzar les coordinacions necessàries que se’n derivin de l’atenció. 
- Mantenir actualitzats els registres de les intervencions  realitzades i la seva 
introducció a l’eina informàtica específica per a la gestió del servei. 
- Facilitar les dades d’indicadors que li siguin requerides. 
- Participar a les reunions de la comissió interprofessional del circuit local contra 
la violència masclista. 
 
El servei es prestarà en 14 sessions, durant 7 mesos,  5 hores mensuals, el que 
comporta un total de 35 hores de prestació, que inclouen l’atenció directa a 
dones, coordinacions, enregistraments informàtics i aquelles gestions que es 
pugin derivar de la seva funció.  
 
Els horaris d’atenció són els següents: 
 
Primer divendres de mes, d’11:30 a 13:30 hores 
Tercer divendres de mes, de 10:00 a 13:00 hores 
 
En cas d’urgència també s’efectuen atencions telefòniques. 
                               
El preu hora ofert és de 64 €/hora més IVA -21%-.  
 
El pressupost del servei és de 2.240 € més 470,40 € en concepte d’IVA -21%-.  
L’import total del contracte ascendeix a 2.710,40 €.  
 
La justificació de la insuficiència de mitjans per a la realització del servei:  



 
L’Ajuntament no disposa de personal propi suficient per prestar l’orientació 
jurídica a les dones que ho puguin requerir, per la qual cosa resulta necessària la 
contractació de la seva prestació en el termes contemplats al present contracte. 
 
Sol·licitud de l’oferta enviada a empresa o empreses amb aptitud per a 
l’execució del contracte: 
S’ha fet una única sol·licitud d’oferta a la Sra. ... per considerar que té la 
capacitació i habilitació adequades per a la realització de l’objecte contractual.  
 
Valoració de l’oferta o ofertes presentades: 
La lletrada ..., ha ofert realitzar l’objecte del contracte per un import de 2.240 € 
més 470,40 € en concepte d’IVA -21%-.  L’import total ascendeix a 2.710,40 €.   
 
L’oferta presentada relativa a la prestació del Servei d’orientació jurídica per a 
dones s’ajusta a les necessitats de l’Ajuntament.  
 
Persona física o jurídica a la que es proposa realitzar l’adjudicació: 
Es proposa realitzar l’adjudicació a ..., amb domicili al carrer Compte d’Urgell, 
núm. 272-274, entresol 2a, 08036 de Barcelona, tel.  626 753 589, adreça 
electrònica: margudo@icab.cat 
 
Compliment de les obligacions fiscals i amb la seguretat social: 
Consten a l’expedient els certificats acreditatius que la persona física o jurídica a 
favor de la qual es proposa l’adjudicació, es troba al corrent de pagament 
respecte les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.” 
 
SEGON.- Vist l’informe favorable emès pel secretari de la Corporació de 
conformitat amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic. 
 
Per la qual cosa i de conformitat amb el que s’estableix a la Disposició Addicional 
Segona de la Llei 9/2107, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014. 
  
S’acorda: 
 
1. Aprovar  l’expedient de contractació i la MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL 
CONTRACTE MENOR incorporada a l’expedient, aprovant expressament la 
necessitat de procedir a aquesta contractació que té per objecte la prestació del 
servei d’orientació jurídica per a dones al CIRD Vil·la Pepita. 
2. Declarar que s’ha procedit a la comprovació de la regla d’incompatibilitat de 
l’article 118.3 de la Llei 9/2017. 
3. Aprovar el pressupost del contracte per import de 2.240€, més 470,40€ en 
concepte d’IVA (21%), i import final de 2.710’40€ (IVA inclòs). 
4. Adjudicar el contracte a favor de..., per import de 2.240€, més 470,40€ en 
concepte d’IVA (21%), i import final de 2.710’40€ (IVA inclòs). 
5. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
import de 2.240€, més 470,40€ en concepte d’IVA (21%), i import final de 



 
2.710’40€ (IVA inclòs), a càrrec de la partida 11 23101 22799 – Servei d’atenció 
jurídica dones, del pressupost municipal de l’exercici 2019. 
6. El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura o factures 
corresponents degudament signades per l’adjudicatària i degudament 
conformades per la persona designada responsable del projecte. 
7. El contracte estarà vigent des de la seva adjudicació fins al dia 31 de juliol de 
2019.  
8. La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, serà la Tècnica d’atenció social i igualtat. 
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. 
 
 
ACORD NÚMERO TRETZE. Proposta d’adjudicació d’un contracte menor 
per a realitzar els tallers de creixement personal (exp. 2019/304/1411). 
 
PRIMER.- Vista la Memòria relativa al contracte menor que seguidament es 
transcriu literalment: 
 
“MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR RELATIU A LA 
REALITZACIÓ DEL TALLERS DE CREIXEMENT PERSONAL  
 
Número d’expedient: 2019/304/1411 
Assumpte: Contracte menor Servei de Tallers de Creixement Personal 
Tipus de contracte: Servei 
Procediment i forma d’adjudicació. Contracte menor 
 
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 
L’òrgan de contractació serà la Junta de Govern Local, segons acord adoptat per 
decret d’Alcaldia núm. 2018/2314 de data 9 de juliol de 2018, en matèria de 
contractes menors. 
 
JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE 
L’Ajuntament d’Esplugues ha elaborat el III Pla d’igualtat de Gènere per a la 
Ciutadania 2017-2021. Aquest III Pla parteix d'una avaluació i d'un treball 
transversal comunitari que recull un model de ciutat basat en la convivència, el 
benestar i la qualitat de vida de les persones, tal i com s'especifica al PAM 
2016-2019. L’elaboració és el resultat d'un treball conjunt entre les entitats de 
dones, el CIRD (Centre d'Informació i Recursos per a Dones) i el propi personal 
tècnic i polític de l'Ajuntament. 
 
La línia estratègica 5, de reconeixement del lideratge i la participació de les 
dones, té com objectiu:  
 
“Treballar per una democràcia equitativa i participativa, promovent la 
governança i la participació de les dones en tots els nivells i àmbits de la 
vida pública, impulsant la presència de les dones en associacions, entitats 



 
i processos de participació ciutadana per afavorir la visibilitat i lideratge en 
la presa de decisions, tot fent del CIRD Vil·la Pepita el referent de la 
participació de les dones d’Esplugues”. 
 
Una de les directives és la programació de tallers que es programen 
trimestralment, i sempre, consensuat amb el Consell Municipal de les 
Dones. 
 
Tenim la necessitat de contractar els següent servei per a la realització del taller 
de Creixement Personal vinculat a l’autoestima i a la satisfacció vital. Aquest 
taller és part de la programació trimestral de tallers CIRD amb els que donem 
compliment a la directiva del III Pla d’igualtat, programació consensuada amb el 
Consell Municipal de les Dones. 
 
DESCRIPCIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE 
L’objecte del contracte és la realització d’un taller de Creixement Personal durant 
el primer i segon trimestre de l’any, del 7 de febrer al 4 de juliol  de 2019, en el 
Centre d’Informació i Recursos per a Dones Vil·la Pepita. 
 
Es tracta d’un contracte de servei. 
 
Codi CPV: CPV 80570000-0 
 
Aquest contracte no comporta, en cap cas, exercici d’autoritat públic. 
 
JUSTIFICACIÓ QUE NO S’ESTÀ ALTERANT L’OBJECTE DEL CONTRACTE 
PER EVITAR L’APLICACIÓ DE LES REGLES GENERALS DE 
CONTRACTACIÓ. 
Les necessitats a cobrir amb aquest contracte es presenten entre el 4 de gener i 
el 31 de juliol de 2019. 
No està prevista una contractació d’objecte igual o similar, i en cas que es donés 
aquesta demanda, es procediria a la seva licitació mitjançant procediment obert. 
 
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE, TIPUS d’IVA, IMPORT I APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 
 
Valor 
estimat 

IRPF 
15% 

IVA 21% Pressupost 
contracte 

Aplicació 
pressupostària 

Denominació 

4.320 € 648€ 907,2€ 5227,20 € 11 23101 22699 Serveis i 
Activitats 
Igualtat de 
Gènere 

 
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 va des de la seva adjudicació fins un cop realitzats els 
servei el dia 31 de juliol del 2019. 
 
LLOC DE LA PRESTACIÓ 
El lloc de prestació és al Centre d’informació i Recursos per a Dones Vil·la 
Pepita, carrer Sant Francesc Xavier, 1 d’Esplugues de Llobregat. 
 
TERMINI DE GARANTIA O JUSTIFICACIÓ DEL SEU NO ESTABLIMENT 
Atesa la seva naturalesa no queda subjecte a termini de garantia. 
 
FORMA DE PAGAMENT DEL PREU 
Prèvia presentació de factura i una vegada realitzat el servei. 
 
RESPONSABLE DEL CONTRACTE 
Agent d’Igualtat. 
 
ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA PRESTACIÓ 
La prestació de l’objecte del contracte és la realització d’un taller de Creixement 
Personal. 
Els taller requereix ser impartit per una persona professional amb titulació 
d’Educadora Social. 
El cost d’aquest taller és per un import de 4.320 € més 907,20 € en concepte 
d’IVA -21%- (import total del contracte 5.227,20 €, IVA inclòs). 
 
El taller es realitzarà entre el 7 de febrer de 2019 i el 4 de juliol de 2019, amb un 
total de 20 sessions d’1,5 hores. 
 
El taller de Creixement Personal (1er torn) tindrà lloc els dijous a la tarda de16:00 
a 17:30 hores, amb un total de 10 sessions d’1,5 hores cadascuna. 
 
El taller de Creixement Personal (2n torn) tindrà lloc els dijous a la tarda de17:30 
a 19:00 hores, amb un total de 10 sessions d’1,5 hores cadascuna. 
 
El preu hora ofert és de 72 euros/hora més IVA (21%). 
 
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 de personal suficient per prestar aquest servei. 
 
SOL.LICITUD DE L’OFERTA ENVIADA A EMPRESA O EMPRESES AMB 
APTITUD PER A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
S’ha fet una única sol·licitud d’oferta a C.B.F.C. per considerar que té la 
capacitació i l’habilitació professional adequades per a la realització de l’objecte 
contractual. 
 
VALORACIÓ DE L’OFERTA PRESENTADA 



 
L’oferta presentada per C.B.F.C. és per import de 4.320 € més 907,20 € en 
concepte d’IVA (21%), 648€ en concepte d’IRPF (15%), i import total del 
contracte 5.227,20 €, (IVA inclòs), s’ajusta a les necessitats de l’Ajuntament i 
compleix els requeriments i condicions objecte del contracte. 
 
PERSONA FÍSICA O JURÍDICA A LA QUE ES PROPOSA REALITZAR 
L’ADJUDICACIÓ 
Es proposa realitzar l’adjudicació a C.B.F.C., carrer Provença, 420, 4t 1a, 08025 
de Barcelona, telèfon 669940261 i correu electrònic 
carmebooformació@hotmail.com. 
 
COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS FISCALS I AMB LA SEGURETAT 
SOCIAL 
Consten a l’expedient els certificats acreditatius que la persona física o jurídica a 
favor de la qual es proposa l’adjudicació, es troba al corrent de pagament 
respecte les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.” 
 
SEGON.- Vist l’informe favorable emès pel secretari de la Corporació de 
conformitat amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic. 
 
Per la qual cosa i de conformitat amb el que s’estableix a la Disposició Addicional 
Segona de la Llei 9/2107, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014. 
  
S’acorda: 
 
1. Aprovar  l’expedient de contractació i la MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL 
CONTRACTE MENOR incorporada a l’expedient, aprovant expressament la 
necessitat de procedir a aquesta contractació que té per objecte la realització 
d’un taller de Creixement Personal al CIRD Vil·la Pepita. 
2. Declarar que s’ha procedit a la comprovació de la regla d’incompatibilitat de 
l’article 118.3 de la Llei 9/2017. 
3. Aprovar el pressupost del contracte per import de 4.320€, més 907,20€ en 
concepte d’IVA (21%), 648€ en concepte d’IRPF, i import final de 5.227,20€ (IVA 
inclòs). 
4. Adjudicar el contracte a favor de ..., per import de 4.320€, més 907,20€ en 
concepte d’IVA (21%), 648€ en concepte d’IRPF, i import final de 5.227,20€ (IVA 
inclòs). 
5. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
import de 4.320€, més 907,20€ en concepte d’IVA (21%), 648€ en concepte 
d’IRPF, i import final de 5.227,20€ (IVA inclòs), a càrrec de la partida 11 23101 
22699 – Serveis i Activitats Igualtat de Gènere, 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. 

mailto:carmebooformaci%C3%B3@hotmail.com


 
7. El contracte estarà vigent des de la seva adjudicació i fins al 31 de juliol de 
2019. 
8. La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, serà l’Agent d’Igualtat. 
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. 
  
 
 
ACORD NÚMERO CATORZE. Proposta d’adjudicació d’un contracte menor 
per a realitzar els tallers d’escriptura per a dones (exp. 2019/305/1411). 
 
PRIMER.- Vista la Memòria relativa al contracte menor que seguidament es 
transcriu literalment: 
 
“MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR RELATIU A LA 
REALITZACIÓ DEL TALLERS DE ESCRIPTURA 
 
Número d’expedient: 2019/305/1411 
Assumpte: Contracte menor Servei de Tallers d’Escriptura 
Tipus de contracte: Servei 
Procediment i forma d’adjudicació. Contracte menor 
 
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 
L’òrgan de contractació serà la Junta de Govern Local, segons acord adoptat per 
decret d’Alcaldia núm. 2018/2314 de data 9 de juliol de 2018, en matèria de 
contractes menors. 
 
JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE 
L’Ajuntament d’Esplugues ha elaborat el III Pla d’igualtat de Gènere per a la 
Ciutadania 2017-2021. Aquest III Pla parteix d'una avaluació i d'un treball 
transversal comunitari que recull un model de ciutat basat en la convivència, el 
benestar i la qualitat de vida de les persones, tal i com s'especifica al PAM 
2016-2019. L’elaboració és el resultat d'un treball conjunt entre les entitats de 
dones, el CIRD (Centre d'Informació i Recursos per a Dones) i el propi personal 
tècnic i polític de l'Ajuntament. 
 
La línia estratègica 5, de reconeixement del lideratge i la participació de les 
dones, té com objectiu:  
 
“Treballar per una democràcia equitativa i participativa, promovent la 
governança i la participació de les dones en tots els nivells i àmbits de la 
vida pública, impulsant la presència de les dones en associacions, entitats 
i processos de participació ciutadana per afavorir la visibilitat i lideratge en 
la presa de decisions, tot fent del CIRD Vil·la Pepita el referent de la 
participació de les dones d’Esplugues”. 
 
Una de les directives és la programació de tallers que es programen 



 
trimestralment, i sempre, consensuat amb el Consell Municipal de les 
Dones.  
 
Tenim la necessitat de contractar els següent servei per a la realització dels 
tallers d’escriptura “Escriure i compartir relats” i “Esplugues pensa”. Aquests 
tallers són part de la programació trimestral de tallers CIRD amb els que donem 
compliment a la directiva del III Pla d’igualtat, programació consensuada amb el 
Consell Municipal de les Dones. 
 
DESCRIPCIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE 
- L’objecte del contracte és la realització de dos tallers d’escriptura el primer i 
segon trimestre de l’any, del 5 de febrer al 25 de juny  de 2019, en el Centre 
d’Informació i Recursos per a Dones Vil·la Pepita.  
 
- Es tracta d’un contracte de servei. 
 
- Codi CPV: CPV 8000000-4 
 
- Aquest contracte no comporta, en cap cas, exercici d’autoritat públic. 
 
JUSTIFICACIÓ QUE NO S’ESTÀ ALTERANT L’OBJECTE DEL CONTRACTE 
PER EVITAR L’APLICACIÓ DE LES REGLES GENERALS DE 
CONTRACTACIÓ. 
Les necessitats a cobrir amb aquest contracte es presenten entre el 5 de gener i 
el 31 de juliol de 2019. 
No està prevista una contractació d’objecte igual o similar, i en cas que es donés 
aquesta demanda, es procediria a la seva licitació mitjançant procediment obert. 
 
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE, TIPUS d’IVA, IMPORT I APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 
 
Valor 
estimat 

IRPF 
(15%) 

IVA (21%) 
 

Pressupost 
per contracte 

Aplicació 
pressupostària 

Denominació 

1.920,00 € 288,00€ 403,20 € 2.323,20 € 11 23101 22699 Serveis i 
Activitats 
Igualtat de 
Gènere 

 
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 des de la seva adjudicació fins un cop realitzats els 
serveis el dia 31 de juliol del 2019. 
 



 
LLOC DE LA PRESTACIÓ 
El lloc de prestació és al Centre d’informació i Recursos per a Dones Vil·la 
Pepita, carrer Sant Francesc Xavier, 1 d’Esplugues de Llobregat. 
 
TERMINI DE GARANTIA O JUSTIFICACIÓ DEL SEU NO ESTABLIMENT 
Atesa la seva naturalesa no queda subjecte a termini de garantia. 
 
FORMA DE PAGAMENT DEL PREU 
Prèvia presentació de factura i una vegada realitzat el servei. 
 
RESPONSABLE DEL CONTRACTE 
Agent d’Igualtat. 
 
ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA PRESTACIÓ 
La prestació de l’objecte del contracte és la realització de dos tallers d’Escriptura. 
Els tallers requereixen ser impartits per una persona amb titulació de batxiller i 
formació en coordinació de T.E.C (tallers d’escriptura creativa). 
El cost d’aquests tallers és per  un import de 1.920 € més 403,20 € en concepte 
d’IVA -21%- (import total del contracte 2.323,20 euros, IVA inclòs) 
 
Els tallers es realitzaran entre el 5 de febrer de 2019 i el 25 de juny de 2019, en 
un total de 32 sessions d’1,5 hores. 
 
El taller “Escriure i compartir relats” tindrà lloc els dimarts al matí de 9:45 a 
11:15 hores, amb un total de 16 sessions d’1,5 hores cadascuna. 
 
El taller “Esplugues pensa” tindrà lloc els dimarts al matí de 11.30 a 13.00 
hores, amb un total de 16 sessions d’1,5 hores cadascuna. 
 
El preu hora ofert és de 40 euros/hora més IVA (21%). 
 
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 de personal suficient per prestar aquest servei. 
 
SOL.LICITUD DE L’OFERTA ENVIADA A EMPRESA O EMPRESES AMB 
APTITUD PER A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
S’ha fet una única sol·licitud d’oferta a M.L.C.M. per considerar que té la 
capacitació i l’habilitació professional adequades per a la realització de l’objecte 
contractual. 
 
VALORACIÓ DE L’OFERTA PRESENTADA 
L’oferta presentada per ... per import de 1.920 € més 403,20 € en concepte d’IVA 
-21%-, 288€ en concepte d’IRPF (15%), i import total del contracte 2.323,20 €, 
(IVA inclòs), s’ajusta a les necessitats de l’ajuntament i compleix els 
requeriments i condicions del servei objecte de contracte. 
 



 
PERSONA FÍSICA O JURÍDICA A LA QUE ES PROPOSA REALITZAR 
L’ADJUDICACIÓ 
Es proposa realitzar l’adjudicació a Sra. ...., carrer Concepción Arenal 212 3-2 
Esc.B, 08030 de Barcelona, telèfon 93 311 57 73  i correu electrònic 
sicreativo7@gmail.com. 
 
COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS FISCALS I AMB LA SEGURETAT 
SOCIAL 
Consten a l’expedient els certificats acreditatius que la persona física o jurídica a 
favor de la qual es proposa l’adjudicació, es troba al corrent de pagament 
respecte les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.” 
 
SEGON.- Vist l’informe favorable emès pel secretari de la Corporació de 
conformitat amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic. 
 
Per la qual cosa i de conformitat amb el que s’estableix a la Disposició Addicional 
Segona de la Llei 9/2107, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014. 
  
S’acorda: 
 
1. Aprovar  l’expedient de contractació i la MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL 
CONTRACTE MENOR incorporada a l’expedient, aprovant expressament la 
necessitat de procedir a aquesta contractació que té per objecte la realització de 
dos tallers d’escriptura en el CIRD Vil·la Pepita. 
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 s1.920€, més 403,20€ en 
concepte d’IVA (21%), 288€ en concepte d’IRPF, i import total de 2.323,20€ (IVA 
inclòs). 
4. Adjudicar el contracte a favor de ..., per import de 1.920€, més 403,20€ en 
concepte d’IVA (21%), 288€ en concepte d’IRPF, i import total de 2.323,20€ (IVA 
inclòs). 
5. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
import de 1.920€, més 403,20€ en concepte d’IVA (21%), 288€ en concepte 
d’IRPF (15%), i import total de 2.323,20€ (IVA inclòs), a càrrec de la partida 
1123101 22699 – Serveis i Activitats de Igualtat de Gènere, del pressupost 
municipal de l’exercici 2019. 
6. El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura o factures 
corresponents degudament signades per l’adjudicatària i degudament 
conformades per la persona designada responsable del projecte. 
7. El contracte estarà vigent des de la seva adjudicació i fins al 31 de juliol de 
2019. 
8. La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, serà l’Agent d’Igualtat. 
9. Notificar la present resolució a la persona adjudicatària. 

mailto:sicreativo7@gmail.com


 
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. 
 
 
ACORD NÚMERO QUINZE. Proposta d'aprovació d'ajuts econòmics 
puntuals en concepte d'emergències socials (exp. 2019/290/2883). 
 
L’Ajuntament d’Esplugues, amb la finalitat de pal·liar aquelles situacions 
econòmiques greus, que per circumstàncies diverses, impedeixen o dificulten a 
les persones i les seves famílies arribar a cobrir una o més necessitats bàsiques, 
atorga uns ajuts econòmics puntuals per atendre situacions d’emergències 
socials a persones en seguiment amb els tècnics referents dels Serveis Socials 
Bàsics municipals. 
 
En aquest sentit, la Junta de Govern Local va aprovar el document “Programa 
d’ajuts econòmics per atendre Emergències Socials” en sessió ordinària duta a 
terme en data 19 de maig de 2017. 
 
Ateses les 20 sol·licituds de 46 ajuts presentades pels tècnics referents dels 
Serveis Socials Bàsics municipals, amb el vist-i-plau 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 46 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  

15/397 C.P., M. SUBMINISTRAMENTS 
AIGÜES DE BARCELONA, 
EMG.CIA, SA EL GALL 4,99 € 

15/397 C.P., M. SUBMINISTRAMENTS 
AIGÜES DE BARCELONA, 
EMG.CIA, SA EL GALL 5,17 € 

18/772 C.F., P.M. SUBMINISTRAMENTS 
AIGÜES DE BARCELONA, 
EMG.CIA, SA CAN VIDALET 63,31 € 

15/434 C.C., E. SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U EL CENTRE 56,01 € 
15/434 C.C., E. SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U EL CENTRE 64,29 € 
15/434 C.C., E. SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U EL CENTRE 66,55 € 
15/434 C.C., E. SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U EL CENTRE 56,35 € 
15/434 C.C., E. SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U EL CENTRE 46,54 € 
15/434 C.C., E. SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U EL CENTRE 71,33 € 



 
15/434 C.C., E. SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U EL CENTRE 54,73 € 
15/434 C.C., E. SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U EL CENTRE 56,82 € 
10/1053 A., N. SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U LA PLANA 25,49 € 
10/2107 R.C., R.  SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A CAN VIDALET 129,32 € 
10/2107 R.C., R.  SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A CAN VIDALET 34,49 € 
10/2107 R.C., R. SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A CAN VIDALET 139,61 € 
10/2107 R.C., R.  SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A CAN VIDALET 137,20 € 
10/2107 R.C., R.  SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A CAN VIDALET 121,92 € 
10/2107 R.C., R.  SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A CAN VIDALET 176,51 € 
10/2107 R.C.,R.  SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A CAN VIDALET 103,83 € 
10/2107 R.C., R.  SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A CAN VIDALET 56,36 € 
13/446 B., A. SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A CAN VIDALET 133,03 € 
10/1053 A., N. SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A LA PLANA 56,00 € 
15/558 S.P., C.  SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A CAN VIDALET 97,90 € 
15/558 S.P., C.  SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A CAN VIDALET 156,04 € 
15/397 C.P., M. SUBMINISTRAMENTS 

GAS NATURAL SERVICIOS 
SDG, S.A. EL GALL 96,32 € 

15/397 C.P., M. SUBMINISTRAMENTS 
GAS NATURAL SERVICIOS 
SDG, S.A. EL GALL 123,03 € 

15/397 C.P., M. SUBMINISTRAMENTS 
GAS NATURAL SERVICIOS 
SDG, S.A. EL GALL 48,33 € 

15/397 C.P., M. SUBMINISTRAMENTS 
GAS NATURAL SERVICIOS 
SDG, S.A. EL GALL 81,35 € 

15/397 C.P., M. SUBMINISTRAMENTS 
GAS NATURAL SERVICIOS 
SDG, S.A. EL GALL 82,81 € 

15/397 C.P., M. SUBMINISTRAMENTS 
GAS NATURAL SERVICIOS 
SDG, S.A. EL GALL 52,84 € 

15/397 C.P., M. SUBMINISTRAMENTS NATURGY IBERIA, S.A EL GALL 64,81 € 
16/794 R.C., A.I. SUBMINISTRAMENTS IBERDROLA CLIENTES, SAU CAN VIDALET 43,44 € 
16/794 R.C., A.I. SUBMINISTRAMENTS IBERDROLA CLIENTES, SAU CAN VIDALET 57,67 € 

10/1898 A.A., F. 
LLOGUER HABITATGE 
SETEMBRE, 
OCTUBRE I NOV-2018 MARTIN JIMENEZ, MARIANO CAN VIDALET 1.800,00 € 

17/691 
M.R., 
K.L. MEDICAMENTS PEÑA SANCHEZ, LUIS EL GALL  23,55 € 

10/1647 C.R., V.E. 
DESPESES 
ESCOLARS ESCOLA MATILDE ORDUÑA CAN VIDALET 150,00 € 

13/421 V.H., R. 
DESPESES 
ESCOLARS ESCOLA MATILDE ORDUÑA CAN VIDALET 150,00 € 

18/823 Y.C., M.  
DESPESES 
ESCOLARS ESCOLA CAN VIDALET CAN VIDALET 237,00 € 

17/843 C., S.  
DESPESES 
ESCOLARS ESCOLA CAN VIDALET CAN VIDALET 237,00 € 

10/1535 Z., H. 
DESPESES 
ESCOLARS INSTITUT LA MALLOLA EL GALL  221,12 € 

10/1535 Z., H. 
DESPESES 
ESCOLARS ESCOLA GRAS SOLER EL GALL  240,00 € 

13/870 V.C., J.R. 
DESPESES 
ESCOLARS ESCOLA GRAS SOLER LA MONTESA 240,00 € 

13/545 
R.L., 
E.M. 

DESPESES 
ESCOLARS ESCOLA FLOCH I TORRES LA PLANA 268,00 € 

15/616 C.S., J. 
DESPESES 
ESCOLARS ESCOLA MATILDE ORDUÑA CAN VIDALET 150,00 € 

18/582 B.V., V.R. 
DESPESES 
ESCOLARS ESCOLA CAN VIDALET CAN VIDALET 145,00 € 

17/838 
M.C., 
A.L. 

DESPESES 
ESCOLARS ESCOLA JOAN MARAGALL CAN VIDALET 135,00 € 



 
 
SEGON.- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions corresponents a una 
despesa total de 6.561,06 €, 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  
15/397 C.P., M. AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA 4,99 € 
15/397 C.P., M. AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA 5,17 € 
18/772 C.F., P.M. AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA 63,31 € 
15/434 C.C., E. ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U 56,01 € 
15/434 C.C., E. ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U 64,29 € 
15/434 C.C., E. ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U 66,55 € 
15/434 C.C., E. ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U 56,35 € 
15/434 C.C., E. ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U 46,54 € 
15/434 C.C., E. ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U 71,33 € 
15/434 C.C., E. ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U 54,73 € 
15/434 C.C., E. ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U 56,82 € 
10/1053 A., N. ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U 25,49 € 
10/2107 R.C., R.  ENDESA ENERGIA S.A 129,32 € 
10/2107 R.C., R.  ENDESA ENERGIA S.A 34,49 € 
10/2107 R.C., R.  ENDESA ENERGIA S.A 139,61 € 
10/2107 R.C., R.  ENDESA ENERGIA S.A 137,20 € 
10/2107 R.C., R. ENDESA ENERGIA S.A 121,92 € 
10/2107 R.C., R.  ENDESA ENERGIA S.A 176,51 € 
10/2107 R.C.,R. ENDESA ENERGIA S.A 103,83 € 
10/2107 R.C., R.  ENDESA ENERGIA S.A 56,36 € 
13/446 B., A. ENDESA ENERGIA S.A 133,03 € 
10/1053 A., N. ENDESA ENERGIA S.A 56,00 € 
15/558 S.P., C.  ENDESA ENERGIA S.A 97,90 € 
15/558 S.P., C.  ENDESA ENERGIA S.A 156,04 € 
15/397 C.P., M. GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 96,32 € 
15/397 C.P., M. GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 123,03 € 
15/397 C.P., M. GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 48,33 € 
15/397 C.P., M. GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 81,35 € 
15/397 C.P., M. GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 82,81 € 
15/397 C.P., M. GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 52,84 € 
15/397 C.P., M. NATURGY IBERIA, S.A 64,81 € 
16/794 R.C., A.I. IBERDROLA CLIENTES, SAU 43,44 € 
16/794 R.C., A.I. IBERDROLA CLIENTES, SAU 57,67 € 
10/1898 A.A., F. MARTIN JIMENEZ, MARIANO 1.800,00 € 
17/691 M.R., K.L. PEÑA SANCHEZ, LUIS 23,55 € 
10/1647 C.R., V.E. ESCOLA MATILDE ORDUÑA 150,00 € 



 
13/421 V.H., R. ESCOLA MATILDE ORDUÑA 150,00 € 
18/823 Y.C., M. ESCOLA CAN VIDALET 237,00 € 
17/843 C., S.  ESCOLA CAN VIDALET 237,00 € 
10/1535 Z., H. INSTITUT LA MALLOLA 221,12 € 
10/1535 Z., H. ESCOLA GRAS SOLER 240,00 € 
13/870 V.C., J.R. ESCOLA GRAS SOLER 240,00 € 
13/545 R.L., E.M. ESCOLA FLOCH I TORRES 268,00 € 
15/616 C.S., J. ESCOLA MATILDE ORDUÑA 150,00 € 
18/582 B.V., V.R. ESCOLA CAN VIDALET 145,00 € 
17/838 M.C., A.L. ESCOLA JOAN MARAGALL 135,00 € 
 
TERCER.- Les quantitats reconegudes en la present proposta, per valor total de  
6.561,06 euros, seran pagades de forma individualitzada, als creditors 
següents: 
 
EXP.SIAS CREDITOR NIF_CREDITOR DADES BANCÀRIES IMPORT 
15/397 

AIGÜES DE BARCELONA, 
EMG.CIA, SA A66098435 ES6121008740560200268061 4,99 € 

15/397 
AIGÜES DE BARCELONA, 
EMG.CIA, SA A66098435 ES6121008740560200268061 5,17 € 

18/772 
AIGÜES DE BARCELONA, 
EMG.CIA, SA A66098435 ES6121008740560200268061 63,31 € 

15/434 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U B82846825 ES6401980601642010445829 56,01 € 
15/434 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U B82846825 ES6401980601642010445829 64,29 € 
15/434 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U B82846825 ES6401980601642010445829 66,55 € 
15/434 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U B82846825 ES6401980601642010445829 56,35 € 
15/434 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U B82846825 ES6401980601642010445829 46,54 € 
15/434 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U B82846825 ES6401980601642010445829 71,33 € 
15/434 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U B82846825 ES6401980601642010445829 54,73 € 
15/434 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U B82846825 ES6401980601642010445829 56,82 € 
10/1053 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U B82846825 ES6401980601642010445829 25,49 € 
10/2107 ENDESA ENERGIA S.A A81948077 ES3801980601662023216928 129,32 € 
10/2107 ENDESA ENERGIA S.A A81948077 ES3801980601662023216928 34,49 € 
10/2107 ENDESA ENERGIA S.A A81948077 ES3801980601662023216928 139,61 € 
10/2107 ENDESA ENERGIA S.A A81948077 ES3801980601662023216928 137,20 € 
10/2107 ENDESA ENERGIA S.A A81948077 ES3801980601662023216928 121,92 € 
10/2107 ENDESA ENERGIA S.A A81948077 ES3801980601662023216928 176,51 € 
10/2107 ENDESA ENERGIA S.A A81948077 ES3801980601662023216928 103,83 € 
10/2107 ENDESA ENERGIA S.A A81948077 ES3801980601662023216928 56,36 € 
13/446 ENDESA ENERGIA S.A A81948077 ES3801980601662023216928 133,03 € 
10/1053 ENDESA ENERGIA S.A A81948077 ES3801980601662023216928 56,00 € 
15/558 ENDESA ENERGIA S.A A81948077 ES3801980601662023216928 97,90 € 
15/558 ENDESA ENERGIA S.A A81948077 ES3801980601662023216928 156,04 € 
15/397 

GAS NATURAL SERVICIOS 
SDG, S.A. A08431090 ES4321000900910211395503 96,32 € 

15/397 
GAS NATURAL SERVICIOS 
SDG, S.A. A08431090 ES4321000900910211395503 123,03 € 

15/397 GAS NATURAL SERVICIOS A08431090 ES4321000900910211395503 48,33 € 



 
SDG, S.A. 

15/397 
GAS NATURAL SERVICIOS 
SDG, S.A. A08431090 ES4321000900910211395503 81,35 € 

15/397 
GAS NATURAL SERVICIOS 
SDG, S.A. A08431090 ES4321000900910211395503 82,81 € 

15/397 
GAS NATURAL SERVICIOS 
SDG, S.A. A08431090 ES4321000900910211395503 52,84 € 

15/397 NATURGY IBERIA, S.A A08431090 ES4321000900910211395503 64,81 € 
16/794 IBERDROLA CLIENTES, SAU A95758389 ES6321002931990200442102 43,44 € 
16/794 IBERDROLA CLIENTES, SAU A95758389 ES6321002931990200442102 57,67 € 
10/1898 M J, M  ES5321000459840101789771 1.800,00 € 
17/691 P S, L  ES9521000028730200598329 23,55 € 
10/1647 ESCOLA MATILDE ORDUÑA Q5855033F ES1021000322030200272563 150,00 € 
13/421 ESCOLA MATILDE ORDUÑA Q5855033F ES1021000322030200272563 150,00 € 
18/823 ESCOLA CAN VIDALET Q5856054A ES6721000459890200174822 237,00 € 
17/843 ESCOLA CAN VIDALET Q5856054A ES6721000459890200174822 237,00 € 
10/1535 INSTITUT LA MALLOLA Q5855783F ES4800811699560001026112 221,12 € 
10/1535 ESCOLA GRAS SOLER Q0868038A ES2921003072162200018198 240,00 € 
13/870 ESCOLA GRAS SOLER Q0868038A ES2921003072162200018198 240,00 € 
13/545 ESCOLA FLOCH I TORRES Q0868051D ES1821000323540200220400 268,00 € 
15/616 ESCOLA MATILDE ORDUÑA Q5855033F ES1021000322030200272563 150,00 € 
18/582 ESCOLA CAN VIDALET Q5856054A ES6721000459890200174822 145,00 € 
17/838 ESCOLA JOAN MARAGALL Q5855043E ES8521000459850200081186 135,00 € 
 
QUART.- Proposar el pagament corresponent a les quantitats econòmiques 
aprovades en la present resolució. 
 
ACORD NÚMERO SETZE. Proposta d’aprovació d’una subvenció, amb 
caràcter extraordinari, a l'IES LA MALLOLA pel desenvolupament de 
l’activitat "XXII Intercanvi Ahrensburg", any 2019” (exp. 2019/339/2242). 
 
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 21 de desembre de 2018 
es van aprovar les Bases específiques reguladores de l’atorgament de 
subvencions de l’àmbit d’Acció Social i Ciutadania i del Departament de Comerç 
de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, any 2019, bases que defineixen el 
conjunt de condicions i el procediment a seguir per a la sol·licitud, tramitació, 
concessió, pagament i justificació dels ajuts que atorgui l’Ajuntament 
d’Esplugues a entitats i persones pel desenvolupament d’activitats i serveis a la 
ciutat. 
 
En data 10 de gener de 2019, l’IES LA MALLOLA ha presentat instància per 
sol·licitar l’atorgament d’una subvenció amb caràcter extraordinari per a la 
realització de l’activitat “XXII Intercanvi Esplugues-Ahrensburg“. 
 
Vist l’informe emès pel Servei de Patrimoni Cultural i Turisme, per el qual es 
justifica la conveniència de resoldre favorablement la sol·licitud presentada per 
l’entitat per els motiu següent:  
 



 
“(...) l’INS LA MALLOLA porta realitzant des de fa vint-i-un anys intercanvis 
docents amb alumnes de l’Institut d’Ahrensburg, que reverteixen en una millora 
en la seva formació en l’idioma estranger i en la seva experiència educativa, a la 
vegada que enforteix els llaços entre les dues ciutats agermanades.” 
 
Vist que l’INS La Mallola realitza l’activitat entre els propers dies 10 i 17 de març 
d’enguany, i necessiten disposar dels recursos econòmics per poder 
desenvolupar la mateixa. 
 
Vist l’informe emès per la Unitat Jurídic - Administrativa de l’Acció Social i 
Ciutadania i la Intervenció Municipal. 
 
Vista la regulació de l’ordenança general reguladora de la concessió de 
subvencions i les Bases d’Execució del pressupost en vigor. 
 
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g. del 
Decret d’alcaldia núm. 1.466, de 18 de juny de 2015, per a la concessió de 
subvencions amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte. 
  
S’acorda: 
 
PRIMER.- Resoldre individualment la sol·licitud de subvenció amb caràcter 
extraordinari presentada per l’IES LA MALLOLA, amb NIF Q5855783F, i  
atorgar una subvenció de 2.617,00 euros, atesa la motivació argumentada pels 
serveis tècnics, pel desenvolupament de l’activitat “XXII Intercanvi 
Esplugues-Ahrensburg”, any 2019. 
 
SEGON.- Autoritzar, disposar i reconèixer una obligació per import de 2.617,00 
euros, amb càrrec a la partida 33.33400.48003 del pressupost en vigor, a favor 
de l’IES LA MALLOLA, amb NIF Q5855783F, pel desenvolupament de l’activitat 
“XXII Intercanvi Esplugues-Ahrensburg“, any 2019 
 
TERCER.- Proposar el pagament corresponent a la despesa aprovada, a favor 
de l’IES LA MALLOLA, amb NIF Q5855783F, per import total de 2.617,00 euros. 
 
QUART.- Establir que s'entendrà acceptada la corresponent subvenció per part 
de l’entitat beneficiària si en el termini de 15 dies hàbils, comptat a partir de la 
recepció de la notificació dels presents acords, no ha manifestat expressament la 
renúncia. 
 
 
ACORD NÚMERO DISSET. Proposta d’aprovació de la justificació d'una 
subvenció atorgada l'any 2017 al CLUB NATACIÓ ESPLUGUES pel 
desenvolupament de l’activitat “Campionats d'Espanya Natació Infantil a 
Gijón”(exp. 2018/23/2244). 
 
L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’any 2017 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 15 de desembre de 2017, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
CLUB NATACIÓ ESPLUGUES una subvenció de 171,00 euros pel 
desenvolupament de l’activitat “Campionats d’Espanya natació infantil a Gijón”, 
any 2017. 
 
Vist que en data 6 de febrer de 2018 l’entitat presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i 
que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General reguladora 
de la concessió de subvencions i a les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic administrativa de 
l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Servei d’Esports. 
 
S’acorda: 
 
Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat CLUB NATACIÓ 
ESPLUGUES, amb NIF G-58436494, per valor de 399,77 euros, en relació a la 
subvenció de 171,00 euros atorgada pel desenvolupament de l’activitat 
“Campionats d’Espanya natació infantil a Gijón”, any 2017. 
 
 
 
ACORD NÚMERO DIVUIT. Proposta d’aprovació de la justificació d'una 
subvenció atorgada l'any 2017 al CLUB NATACIÓ ESPLUGUES pel 
desenvolupament de l’activitat “Campionats d'Espanya Natació Infantil a 
Málaga”.(exp. 2018/24/2244). 
 
L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’any 2017 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 15 de desembre de 2017, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
CLUB NATACIÓ ESPLUGUES una subvenció de 342,00 euros pel 
desenvolupament de l’activitat “Campionats d’Espanya natació infantil a Màlaga”, 
any 2017. 
 
Vist que en data 6 de febrer de 2018 l’entitat presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i 
que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General reguladora 



 
de la concessió de subvencions i a les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic administrativa de 
l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Servei d’Esports. 
 
S’acorda: 
 
Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat CLUB NATACIÓ 
ESPLUGUES, amb NIF G-58436494, per valor de 541,47 euros, en relació a la 
subvenció de 342,00 euros atorgada pel desenvolupament de l’activitat 
“Campionats d’Espanya natació infantil a Màlaga”, any 2017. 
 
 
 
ACORD NÚMERO DINOU. Proposta d’aprovació de la justificació d'una 
subvenció atorgada l'any 2017 al CLUB NATACIÓ ESPLUGUES, pel 
desenvolupament de l’activitat “Campionats d'Espanya Natació Màster a 
Mallorca” (exp. 2018/25/2244). 
 
L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’any 2017 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 15 de desembre de 2017, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
CLUB NATACIÓ ESPLUGUES una subvenció de 171,00 euros pel 
desenvolupament de l’activitat “Campionats d’Espanya natació infantil a 
Mallorca”, any 2017. 
 
Vist que en data 6 de febrer de 2018 l’entitat presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i 
que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General reguladora 
de la concessió de subvencions i a les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic administrativa de 
l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Servei d’Esports. 
 
S’acorda: 
 
Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat CLUB NATACIÓ 
ESPLUGUES, amb NIF G-58436494, per valor de 931,60 euros, en relació a la 
subvenció de 171,00 euros atorgada pel desenvolupament de l’activitat 
“Campionats d’Espanya natació infantil a Mallorca”, any 2017. 
 
 
I sense més assumptes a tractar, a les 13:35 hores del dia abans esmentat, per 
la Sra. Alcaldessa es dona per finalitzada a la sessió, aixecant-se la mateixa; de 



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


