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Junta de Govern 

 
SESSIÓ DECISÒRIA ORDINÀRIA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 8 DE 

MARÇ DE 2019 
 

A la Casa Consistorial d’Esplugues de Llobregat, a la sala de reunions, a les 9:45 
hores del dia 8 de març de 2019, es reuneix la Junta de Govern Local en sessió 
decisòria Ordinària, en primera convocatòria, sota la Presidència de l’alcaldessa 
Sra. Pilar Díaz Romero, amb l’assistència dels regidors i regidores: 
 
Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal  
EDUARDO SANZ GARCIA 

SARA FORGAS UBEDA 

MONTSERRAT ZAMORA ANGULO 

FRANCISCO J GIMENEZ GONZALEZ 

MANUEL POZO LOPEZ 

JOSE ANTONIO HERNANDEZ SANCHEZ 

Secretari 
PEDRO CARMONA PEREZ 

Interventor 
JAVIER VICEN ENCUENTRA 

 

Oberta la sessió per la Sra. alcaldessa, s’hi entra en l’examen i debat dels 
assumptes que es relacionen a l’ordre del dia. 
 
 
1. Aprovació, si escau, de les actes núm. 6/19 i núm. 8/19 corresponents a 
les sessions ordinàries de dates 15 de febrer i 1 de març de 2019, 
respectivament. 
Per la Sra. alcaldessa i en relació als esborranys de les actes núm. 6/19  i núm. 
8/19 corresponents a les sessions ordinàries de dates 15 de febrer i 1 de març 
de 2019, respectivament, es pregunta si hi ha objecció d'alguna classe i no 
assenyalant-se'n cap, s'aproven les esmentades actes per unanimitat i en 
compliment del que disposa l'article 107 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal 
i de règim local de Catalunya i l'article 110 del Reglament d'organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, es transcriuran al llibre d'actes, 
autoritzant-se amb les signatures de la Sra. alcaldessa i Sr. secretari. 
 

 



 
TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

2. Proposta de concessió de llicència d’obres per construir un habitatge 
unifamiliar entre mitgeres a la finca ubicada al carrer Ginesta, núm. 2 
(exp.2018/41/2416). 
El senyor ..., sol·licita llicència per executar obres de construcció d'un habitatge 
unifamiliar entre mitgeres a la finca situada al carrer Ginesta, núm. 2,  parcel·la 
5.3/2 del Sector Finestrelles Nord, d'aquesta població, (referència cadastral 
4722918DF2842D0000JH) segons projecte tècnic aportat a tal efecte. 
(Expedient 2018/41/2416). 
 
Atès l’informe favorable emès pels Serveis Tècnics Municipals del que resulta: 
 
Planejament vigent. 
 
Pla General Metropolità, aprovat definitivament en data 14/07/1976 i publicat al 
BOP en data 19/07/1976. 
 
Text Refós de la Modificació Puntual del  Pla Especial de Reforma Interior 
Finestrelles Nord, aprovat definitivament el 27 de setembre de 2016. 
 
Qualificació urbanística. 
 
Zona de Edificació Unifamiliar (clau Ua). 
 
Projecte. 
 
Proposa  la construcció d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres. 
La parcel·la té una superfície de 116’25 m2 i una forma trapezoidal - rectangular 
de  8’00 m. de façana i una profunditat màxima de 16 m., amb la façana principal 
al carrer Ginesta, 2, cantonada carrer Diaz de la Fuente. 
 
D’acord amb el Projecte de Reparcel·lació del PERI Finestrelles Nord, aprovat 
definitivament el 22 de novembre de 2013, a la parcel·la en qüestió li correspon 
una edificabilitat màxima de 106’90 m2. 
 
L’habitatge es desenvolupa en tres nivells, una planta baixa a nivell de carrer, 
una planta soterrada en la seva part posterior i una planta més sobre rasant. 
 
La  planta baixa (47’14 m2. construïts) preveu, a banda de l’accés, l’escala i la 
reserva per l’ascensor, la construcció de la sala d’estar – menjador - cuina (28’15 
m2 útils) i la zona d’aparcament per a un vehicle (19’55 m2). 
 
En planta primera (59’75 m2 construïts), a banda de l’escala i el distribuïdor, es 
preveuen tres dormitoris (16’26 m2, 10’06 m2, 9’10 m2. i 7’00 m2 de sup. útils),  
amb dos banys (4’12 i 3’77 m2). En aquesta planta es preveu també una terrassa  
de 14’32 m2. útils. 
 



 
El projecte preveu també la construcció de una planta soterrada, de 33’53 m2 i 
dedicada a magatzem-traster. La sortida al jardí posterior, a una cota -0’10 m. 
respecte la cota de referència de la planta baixa, d’acord amb la normativa del 
PERI Finestrelles Nord.  
 
La superfície construïda total computable és, segons el projecte presentat, de 
106’89 m2, una mica inferior a la màxima prevista i determinada pel planejament 
(106’90 m2). 
 
La coberta prevista és plana i en la seva major part es preveu enjardinada, tal 
com determina la normativa del PERI Finestrelles Nord. L’alçada màxima 
prevista del badalot sobre el forjat de coberta és de 3’05 m, tal com determina 
també la normativa del PERI. 
 
L’alçada de l’edificació prevista (6’10 m., PB+1) no supera la màxima reguladora 
determinada pel planejament vigent. Igualment, el punt d’aplicació del nivell de 
la planta baixa s’ajusta a les determinacions del PERI Finestrelles, així com 
també les determinacions pel que fa al tractament i color dels elements de 
façana. 
 
El projecte compleix la normativa urbanística i concordant que li es d’aplicació. 
 
El 23 de juny de 2017, la Junta de Govern Local de l'Ajuntament d'Esplugues de 
Llobregat va acordar aprovar la Modificació del Conveni subscrit el 2 d'octubre 
de 2015 entre la Junta de Compensació del Pla Especial de Reforma Interior de 
Finestrelles Nord i l'Ajuntament d'Esplugues. D'acord amb el pacte tercer previst 
en aquest Conveni, l'atorgament de cadascuna de les llicències d'obres estarà 
condicionat a l’ ingrés davant l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, com a 
pagament parcial i a compte, per part del propietari sol·licitant de llicència, de la 
quantia econòmica que li correspongui, en funció del seu coeficient de 
participació en el sector de reparcel·lació, sobre la quantitat de QUATRE-CENTS 
NORANTA-UN MIL SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS D'EURO 
(491.062,15.-€), fins al complet pagament de l'import econòmic corresponent a 
la cessió del 10% de l'aprofitament. Donat que el coeficient de participació de la 
parcel·la en qüestió (parcel·la 5.3/2 del PERI) és el 0’6708%, el sol·licitant de la 
llicència d'obres corresponent haurà d'ingressar a l'Ajuntament en concepte de 
pagament parcial i a compte la quantia de 3.294’05€, prèvia constatació del fet 
que no és deutora de la Junta de Compensació.” 
 
Atès l’informe favorable emès pels Serveis Jurídics Municipals, de data 5 de març 
de 2018, els fonaments de dret del qual estableixen el següent: 
 
“ANTECEDENTS 
El 21 de novembre de 2018, (Registre general d'entrada núm. 2018/23389), el 
senyor ... sol·licita llicència d’obres per a la construcció d’un habitatge unifamiliar 
entre mitgeres al carrer de la Ginesta, núm.2, d’Esplugues de Llobregat. 
Concretament, a la parcel·la. 5.3/2 del Sector Finestrelles Nord.  
 



 
El 23 de gener de 2019, els Serveis tècnics municipals van emetre informe de 
deficiències en relació a la documentació presentada. 
 
El 7 de febrer de 2019, (Registre general d'entrada núm. 2019/3149), el senyor … 
presenta a aquest Ajuntament nova documentació, en resposta a les deficiències 
detectades 
 
En relació amb aquesta petició, cal posar en relleu el fet que el 23 de juny de 
2017, la Junta de Govern Local, de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, va 
acordar aprovar la Modificació del Conveni subscrit el 2 d’octubre de 2015, entre 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, i la Junta de Compensació del PERI de 
Finestrelles Nord, en relació amb el pagament del 10% d’aprofitament mitjà de 
l’àmbit, el text del qual s’adjunta com a annex a aquest acord. 
 
L’objecte d’aquest Conveni era modificar el Conveni subscrit entre les parts el 2 
d’octubre de 2015, perquè la Junta de Compensació del Pla Especial de Reforma 
Interior de Finestrelles Nord pogués fer front al pagament del segon termini 
corresponent a la cessió del 10% d’aprofitament, substituïda pel pagament de 
l’equivalent del seu valor econòmic. 
 
D’acord amb les clàusules del Conveni indicat, l'atorgament de cadascuna de les 
llicències d'obres estarà condicionat a l’ingrés davant l'Ajuntament d'Esplugues 
de Llobregat, com a pagament parcial i a compte, per part del propietari 
sol·licitant de llicència, de la quantia econòmica que li correspongui, en funció 
del seu coeficient de participació en el sector de reparcel·lació, fins al complet 
pagament de l'import econòmic corresponent a la cessió del 10% de 
l'aprofitament. 
 
El 28 de setembre de 2018, l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i la Junta de 
Compensació del Sector van subscriure una Modificació del conveni, aprovat per 
Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, de 20 de 
setembre de 2018, mitjançant el qual, bàsicament, s’acorda prorrogar  el termini 
de pagament del deute pendent relatiu a la cessió del 10% de l’aprofitament fins 
el dia 30 de setembre de 2019, i mantenir la resta de condicions vigents. 
 
El 28 de febrer de 2018, els Serveis tècnics municipals del Servei d’Urbanisme 
han emès un informe favorable sobre el projecte objecte de llicència. En l’informe 
es quantifica l’import a què haurà de fer front la persona interessada, en virtut del 
seu percentatge de participació, prèvia constatació del fet que no és deutora de 
la Junta de Compensació. 
 
FONAMENTS DE DRET 
Les obres mencionades estan subjectes a llicència urbanística prèvia, i aquesta 
s’ha d’atorgar d’acord amb la normativa urbanística, el planejament urbanístic i 
les ordenances municipals aplicables, segons prescriu l’article 187 del Text refós 
de la llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost; d’acord 
amb la redacció donada per la Llei 16/2015, de 24 de juliol, de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals 
de Catalunya i d’impuls de l’economia. 



 
En aquest sentit, d’acord amb l’article 187.c) està subjecte a llicència urbanística 
prèvia, la construcció d’edificis de nova planta que, d’acord amb la legislació 
sobre ordenació de l’edificació, requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic, i la 
demolició total o parcial, com és el cas que ens ocupa. 
 
D’acord amb l’article 12 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, correspon a l’administració 
municipal atorgar les llicències urbanístiques respecte dels actes que hi són 
subjectes que es pretenguin executar en el seu terme. 
 
L’article 13.1 del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística estableix 
que les sol·licituds de llicències urbanístiques es tramiten de conformitat amb la 
legislació sobre règim local, sens perjudici de la legislació sobre procediment 
administratiu comú i procediment de les administracions públiques de Catalunya 
i els aspectes procedimentals establerts a la legislació urbanística. 
 
Per tant, són d’aplicació l’article 75 i següents del Reglament d'obres, activitats i 
serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
L’article 34 del Reglament exigeix l’aportació d’un projecte executiu quan el 
projecte objecte de la llicència tingui la consideració de projecte bàsic. En aquest 
cas, el projecte és bàsic. 
 
Les llicències urbanístiques caduquen si transcorre el termini per començar les 
obres o el termini per acabar-les, incloses les seves pròrrogues respectives, 
sense que hagin estat iniciades o finalitzades. Els terminis són d’un any per a 
iniciar les obres, i de 3 anys per a acabar-les una vegada iniciades. Ambdós 
terminis es computen a partir de l’endemà de la notificació de la llicència atorgada. 
 
A aquests efectes, en compliment de l’article 37 del Reglament sobre protecció 
de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig, correspon 
efectuar l’advertiment de caducitat corresponent. 
 
Cal indicar a la persona titular de la llicència que ha de lliurar a l’administració 
atorgant una còpia de l’acta d’inici d’obres estesa per la direcció facultativa de 
les obres i, posteriorment, una còpia del certificat final d’obres expedit per 
aquesta mateixa direcció. Si les obres autoritzades no requereixen direcció 
facultativa per executar-les, les còpies de l’acta i del certificat esmentats han de 
ser substituïdes per la declaració responsable corresponent de la persona titular 
de la llicència urbanística. 
 
L’òrgan competent per a l’aprovació d’aquest Projecte és la Junta de Govern 
Local, per delegació expressa efectuada mitjançant Decret núm. 1466, de 18 de 
juny de 2015. 
 
CONCLUSIONS 
Per tot l’exposat, només resta concloure que s’informa favorablement la 
concessió de la llicència sol·licitada.” 
 



 
Vistos els preceptes citats, 
  
S’acorda: 
 
1.- Concedir llicència d’obres al senyor …, per a la construcció d’un habitatge 
unifamiliar entre mitgeres a la parcel·la. 5.3/2 del Sector Finestrelles Nord, 
ubicada al carrer de la Ginesta, núm.2, d’Esplugues de Llobregat, d’acord amb 
el projecte presentat el 21 de novembre de 2018, (Registre general d'entrada 
núm. 2018/23389), i la documentació de complement i/o esmena presentada el 
7 de febrer de 2019, (Registre general d'entrada núm. 2019/3149). 
 
2.- Condicionar aquesta llicència al compliment dels següents requisits: 
 
2.1. Abans d’iniciar les obres d’edificació ha de procedir a: 
 
2.1.1. Constituir dipòsit en Tresoreria Municipal en metàl·lic o aval bancari solidari 
d'import de 1.600 euros en concepte de garantia d’urbanització i reposició de 
qualsevol dany que pogués ocasionar-se en els elements urbanístics del sòl , 
subsol i vol de la via pública, durant el curs de les obres, de conformitat amb el 
disposat en l'article 16 de les Ordenances Metropolitanes d'Edificació. 
 
2.1.2. Constituir dipòsit en Tresoreria Municipal en metàl·lic o aval bancari solidari 
d'import 1.788,27 euros en concepte de fiança per a garantir la gestió dels 
residus procedents de l'enderroc i l’excavació, de conformitat amb el que disposa 
el Decret 89/2010, de 29 de juny, relatiu a la gestió de residus de la construcció. 
 
La garantia definitiva es constituirà preferentment mitjançant: 
 
a) Fiança: a través de l'ingrés amb el document de codi de barres. S’adjunta carta  
de pagament i instruccions carta de pagament. 
 
b) Aval bancari: ha de contenir els requisits que s’enumeren seguidament. 
S’estableix l’obligació de presentar juntament amb l’aval còpia d’aquest acord: 
 
1. Raó social de l'entitat de crèdit o societat de garantia recíproca  
2. Identificació dels apoderats  
3. Obligació assumida per la garantia. Import de la garantia (en lletra i en xifra). 
4. L'aval ha de ser solidari respecte a l'obligat principal, amb renúncia expressa 
al benefici d'excussió i pagador al primer requeriment. 
5. L'aval serà de durada indefinida, romanent vigent fins que l'òrgan a disposició 
del qual es constitueixi resolgui expressament declarar l'extinció de l'obligació 
garantida i la cancel·lació de l'aval. 
6. Inscripció Registre Especial d'Avals amb número ... 
7. Validació de poders per l’Assessoria jurídica de la C.G.D. o Advocacia de 
l’Estat.  
8. Verificació de la representació per fedatari públic. 
 



 
2.1.3. Comunicar, cursant avís per escrit a aquest Ajuntament, l’inici de les obres 
i procedir al replanteig i assenyalament de alineacions i rasants oficials en 
presència dels Serveis Tècnics Municipals. 
 
2.1.4. Aportar la següent documentació: 
 
- Projecte Executiu, convenientment signat i visat pel corresponent Col·legi 
Professional, justificant el compliment del CTE i resta de normativa d’aplicació, 
indicant que el mateix s’ajusta exactament al contingut del Projecte Bàsic en 
base al qual va ser concedida la llicència d’obres o que, en el cas que hi hagi 
modificacions, aquestes no són substancials i no alteren els paràmetres 
urbanístics ni les característiques de l’edificació definits en l’esmentat Projecte 
Bàsic.. 
- Estudi geotècnic subscrit per tècnic competent i visat pel Col·legi corresponent. 
- Nomenament de Contractista. 
- Programa de control de Qualitat. 
- Full d’Assumpció del Director d’execució de l’obra, signat i visat pel Col·legi 
corresponent. 
- Nomenament de coordinador/a de Seguretat i Salut, igualment signat i visat pel 
Col·legi corresponent. 
 
3.- Així mateix, la present llicència resta condicionada als següents requisits: 
 
3.1. Executar les escomeses de serveis (aigua, gas, electricitat, telèfon, etc.) en 
soterrani fins a l'edificació, en el cas que no sigui així en l’actualitat, havent 
d'assumir el titular el cost total derivat de les canalitzacions en soterrani d'aquests 
serveis per la via pública. 
L’actuació al que està obligat el propietari fa referència a tots aquells aspectes 
que siguin necessaris per dur-los a terme, inclòs el soterrament de les línies de 
serveis i subministraments que quedin afectades i la reposició d'aquelles que, 
estan ja soterrades es vegin també afectades. 
 
3.2. La tanca de precaució de l’obra haurà de ser fixa i opaca, de 2 m. d’alçada 
com a mínim, estable, consistent i resistent als possibles impactes, construïda 
amb paret d’obra vista o pintada o panell prefabricat, de manera que presenti un 
acabat decorós i es mantingui en bon estat i ofereixi la seguretat necessària 
durant tota la durada de l’obra 
 
4.- Advertir a ... que a la finalització de les obres, ha de: 
 
4.1. Aportar certificat final de les obres executades. 
 



 
4.2. Comunicar la primera utilització i ocupació de l’habitatge aportant la 
documentació indicada a l'art. 53 de les Ordenances Metropolitanes d'Edificació, 
en virtut de l’article 187bis.b) del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme, en la redacció donada per la Llei 
16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de 
l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de 
l'activitat econòmica. 
 
4.3. Justificar el cost real i efectiu de les obres realitzades, i si s’escau efectuar 
l’autoliquidació complementària corresponent. 
 
4.4. Justificar la comunicació de les modificacions introduïdes a la finca, a la 
Gerència Territorial del Cadastre, c/ Travessera de Gràcia núm.58 2a planta de 
Barcelona, per ajustar les dades a la realitat (Mod. 902), aportant fotocopia de 
l’esmentat model. 
 
5.- Advertir i manifestar a ...: 
 
5.1. Que la placa d’obres s’haurà de retirar al Punt d’Atenció a la Ciutadania, 
plaça Santa Magdalena núm. 24, prèvia justificació del seu pagament i del dipòsit 
de les fiances o avals senyalats a la concessió de la llicència. Una vegada 
complimentada, s’ha de col·locar en lloc visible.  
 
5.2. Que en cas de necessitar la col·locació de contenidors per a residus i runes 
ha de sol·licitar i obtenir l'oportuna autorització.  
 
5.3. Que en cas de necessitar la col·locació d’una grua – torre, si és el cas, és 
necessari sol·licitar i tramitar la corresponent llicència municipal. 
 
5.4. Que en cas de necessitar ocupar i/o tallar la via pública, s’ha de sol·licitar la 
preceptiva autorització al departament de Serveis Administratius amb una 
antelació de 7 dies.   
 
6.- Advertir a ERF, en compliment de l’article 37 del Reglament sobre protecció 
de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig, el següent: 
- Per a la comunicació de l’inici d’obres caldrà aportar una còpia de l’acta d’inici 
d’obres estesa per la direcció facultativa de les obres i, posteriorment, acabades 
aquestes, caldrà aportar una còpia del certificat final d’obres expedit per aquesta 
mateixa direcció. 
 
- Les llicències urbanístiques caduquen si transcorre el termini d’1 any per 
començar les obres o el termini de 3 anys per acabar-les, incloses les seves 
pròrrogues respectives, sense que hagin estat iniciades o finalitzades. Ambdós 
terminis es computen a partir de l’endemà de la notificació de la llicència 
atorgada. 
 
7.-  Condicionar l'anterior llicència al pagament de 3.294’05 euros en concepte 
de pagament parcial a compte del 10% de cessió d'aprofitament, de conformitat 
amb l'Acord aprovat el 20  de setembre de 2018, de Modificació del Conveni 



 
subscrit entre la Junta de Compensació del Pla especial de reforma interior de 
Finestrelles Nord i l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. 
 
El pagament en període voluntari de la liquidació practicada s'ha de fer en els 
següents terminis: 
. Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des 
de la data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes següent o, si aquest 
no fos hàbil, fins l'immediat hàbil següent. 
. Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, 
des de la data de recepció de la notificació fins al dia cinc del segon mes posterior 
o, si aquest no fos hàbil, fins l'immediat hàbil següent . 
 
Aquest pagament s’haurà de realitzar mitjançant transferència bancària al 
compte següent: ES45 2100 0148 5502 0000 6291, establint com a concepte: 
pagament parcial a compte Junta Compensació. 
 
8.- Condicionar així mateix la concessió d’aquesta llicència al pagament de les 
següents liquidacions confeccionades d'acord amb el que preveuen les 
Ordenances Fiscals respectives: 
 
8.1 Taxa per llicència urbanística, regulada en l'Ordenança Fiscal núm.6, articles 
5 i 6.1, apartat 1.1. per import de 3.303,38€. 
 
Base imposable (PEM)= 144.900€ 
Base provisional (base imposable x 1,15) = 132.135€ 
Quota tributària (base provisional x 2,5%)= 132.135€ x  2,5% = 3.303,38€ 
 
8.2. Taxa per utilització de plaques i altres distintius, regulada a  l'Ordenança 
Fiscal núm.18, art. 5 per import 48,40 €. 
 
8.3. lmpost sobre construccions, instal·lacions i obres, regulada a l'Ordenança 
Fiscal núm. 1 articles 7 i 8 per import de 5.285,40€. 
 
Base imposable (PEM)= 144.900€ 
Base provisional (base imposable x 1,15) = 132.135€ 
Quota tributària (base provisional x 4%)= 132.135€ x 4%= 5.285,40€ 
 
Aquest impost es liquidarà per l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació 
de Barcelona (ORGT).  
 
9.- Comunicar a …, que la recaptació d'aquests tributs es troba delegada en 
l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT). En 
conseqüència, aquestes liquidacions seran notificades per l'ORGT en els 
pròxims dies, havent d'abonar-se el seu import en el lloc, termini i forma que es 
determini en la corresponent notificació. 
 
10.-  Donar trasllat a l'Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació 
de Barcelona per tal d'aprovar la liquidació corresponent a l’apartat 8.3. 



 
 
11.-  Notificar aquesta resolució a … i donar trasllat al Servei d'Hisenda i 
Tresoreria. 
 

 

3. Proposta d’aprovació relativa a la gestió pressupostària de la despesa 
d’adhesió de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat al conveni entre la 
DIBA i Localret per a la compra agregada dels serveis de 
telecomunicacions (exp. 2018/12/1408). 
En relació al servei de telecomunicacions corporatiu per acord de la Junta de 
Govern Local de 6 de maig de 2016 es va aprovar la pròrroga per dos anys 
addicionals dels tres lots del contracte de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat 
de la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions de veu, 
telefonia mòbil i tràfic de dades, d’acord al conveni de col·laboració subscrit el 27 
de febrer de 2013 entre el Consorci Localret i la Diputació de Barcelona, al qual 
es va adherir aquest Ajuntament. 
 
El tres lots són els següents: Servei de telefonia fixa a Vodafone España, S.A.U. 
(amb CIF número A80907397), Servei de telefonia mòbil a Telefónica Móviles 
España, S.A.U. (amb CIF número A78923125) i el servei d’internet i tràfic de 
dades a Telefónica de España, S.A.U. (amb CIF número A82018474). 
 
Encara que ja hagin transcorreguts els dos anys addicionals de pròrroga els 
contractes relatius als serveis de telecomunicacions corporatiu continuen vigents 
en totes les seves condicions com a conseqüència de la interposició d’un recurs 
especial en matèria de contractació en la nova licitació que impulsava el Consorci 
Localret. 
 
Atès l’informe tècnic de data 26 de febrer de 2019 emès pel Director de 
Manteniment i Espai Públic en el qual es determina la despesa prevista en 
cadascun dels serveis anteriors. 
 
Per tot l’exposat, a la Junta de Govern Local 
 
S’acorda: 
 
Primer.- Respecte dels serveis de veu i dades en ubicació fixa, autoritzar i 
disposar les següents quantitats per cadascun dels operadors, serveis i partides 
pressupostàries desglossades: 
 

Tipus de Servei 
i Tercer 

Partida  
Pressupostària 

Imports ADs 
2019 

Veu ubicació fixa 
Vodafone España, S.A.U. 
A80907397 

 
2019-12-92000-22200 

 
18.500,00 € 

Veu ubicació fixa  
Telefónica de España, S.A.U. 
A82018474 

 
2019-12-92000-22200 

 
6.500,00 € 



 
Dades ubicació fixa  
Telefónica de España, S.A.U. 
A82018474 

 
2019-12-92000-22203 

 
26.000,00 € 

 
Segon.- Respecte del servei de telecomunicacions mòbils de veu i dades, 
autoritzar i disposar la següent quantitat per l’operador, servei i partida 
pressupostària assenyalada: 
 

Tipus de Servei 
i Tercer 

Partida  
Pressupostària 

Crèdits Inicials 
2019 

Veu i dades mòbils 
Telefónica Móviles España, S.A.U. 
A78923125 

 
2019-12-92001-22200 

 
36.000,00 € 
 

 

 

4. Proposta de requeriment de la garantia definitiva corresponent al 
contracte de les obres de implantació de tres pèrgoles al parc de la 
solidaritat (exp. 2018/10/3084). 

Per acord de la Junta de Govern Local en sessió de dia 21 de desembre de 2018 
es va acordar aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert 
simplificat, relatiu als contracte dels treballs inclosos en el projecte de les obres 
de Implantació de tres pèrgoles al parc de la Solidaritat d’Esplugues de Llobregat, 
amb un pressupost màxim total de licitació de 206.106,42€, més 43.282,35€ en 
concepte d’IVA (import total, 249.388,77€, IVA inclòs), així com els plecs de 
condicions econòmiques administratives i tècniques que regeixen aquesta 
contractació. 
Segons consta a l’expedient, dins del termini assenyalat per a la presentació de 
les ofertes s'han presentat les següents empreses: PROSEÑAL, S.L.U; CIVIL 
STONE, S.L; CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L.; MON VERTICAL, S.l.U i 
OLPRIM INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. 
En data 1 de febrer de 2019 es constitueix la Mesa de contractació per a efectuar 
l'obertura del sobres únics. En aquest acte, la Mesa de contractació manifesta 
que tota la documentació dels Sobres Únics relativa als criteris de valoració es 
remetran als Serveis Municipals corresponents a fi que emetin l'oportú informe 
de valoració, el qual s’elevarà a la Mesa que donarà compte de la puntuació 
obtinguda per les empreses licitadores, per la qual cosa es declara la suspensió 
d’aquesta sessió fins a l’emissió del informe de valoració del serveis tècnics. 
Les ofertes presentades per cadascuna de les empreses ha estat la següent: 
 

EMPRESES Oferta IVA Experiència 
PROSEÑAL, S.L.U. 169.603,40 35.616,71 0 

CIVIL STONE 203.633,26 42.762,98 0 
CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L. 181.359,79 38.085,56 0 

MON VERTICAL, S.L.U. 185.181,04 38.888,02 0 
OLPRIM INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. 187.518,36 39.378,86 0 



 
 

Inicialment, l’oferta més econòmica ha estat la presentada per PROSEÑAL, 
S.L.U. En aquest sentit, atesa la impossibilitat d’accedir al RELI en aquell 
moment per a la consulta de la inscripció d’aquesta empresa en relació a la 
documentació acreditativa del compliment dels requisits previs per a la 
contractació, en data 7 de febrer de 2019, es va requerir a dita empresa per a la 
presentació de la documentació acreditativa de la solvència tècnica que s’exigia 
als plecs: “...S’hauran d’aportar un mínim de 3 certificats. S’entén com a obra 
similar, obres d’actuacions en zona verda per un PEM igual o superior a 
250.000,00 euros”. Així, en data 13 de febrer de 2019, l’empresa PROSEÑAL, 
S.L.U. va presentar dita documentació, i aquesta ha estat analitzada pels Serveis 
Tècnics amb les següents conclusions: 

1.- En els certificats aportats no es concreta el pressupost d’execució material 
exigit als plecs: 

2.- Una vegada s’ha resolt la incidència que impossibilitava l’accés al RELI, 
consultades les dades sobre la solvència tècnica de dita empresa en aquest 
registre, es posa de manifest que cap de les obres declarades a l’apartat de 
solvència tècnica compleix amb el requeriment referit a obres d’actuacions en 
zona verda exigides al Plec de clàusules. 

En aquest sentit, en data 20 de febrer de 2019 els serveis tècnics municipals 
emeten informe en el qual proposen a la Mesa de contractació l’exclusió de 
l’oferta presentada per l’empresa PROSEÑAL, S.L.U. 
En aquell mateix informe, els Serveis Tècnics Municipals posen de manifest, la 
puntuació resultat amb la resta d’empreses: 
 

EMPRESES Oferta Puntuació 

CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L. 181.359,79 90,00 
MON VERTICAL, S.L.U. 185.181,04 88,14 

OLPRIM INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. 187.518,36 87,04 
CIVIL STONE 203.633,26 80,16 

 
En data 28 de febrer de 2019 es constitueix la Mesa de contractació a la qual 
s’acorda l’exclusió de l’oferta presentada per PROSEÑAL, S.L.U.. A més, es 
determina que l’empresa amb l’oferta amb millor relació qualitat-preu per a ser  
proposada com empresa adjudicatària del contracte d’obres de Implantació de 
tres pèrgoles al parc de la Solidaritat d’Esplugues de Llobregat ha estat 
CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L. amb un import total d’adjudicació de 
219.445,35€, amb un import net de 181.359,79€ i una part d’IVA de 38.085,56€, 
que correspon a una baixa del 12,00672447% i un termini d’execució de dos 
mesos, així com la resta de  compromisos inclosos a l’oferta. 
Per tot l’anterior, la Mesa de contractació constituïda en data 28 de febrer de 
2019 va elevar proposta a l’òrgan de contractació per tal que, de conformitat amb 



 
l’article 159.4.f) 4º de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic, requereixi a l’empresa CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L., com a 
millor oferta en relació qualitat-preu, per a què en el termini dels 7 dies hàbils 
següents al de la notificació d’aquest requeriment, presenti en aquest ajuntament 
la documentació que s’indica a la clàusula 19.e) del Plec de clàusules 
econòmiques administratives que regeixen en aquesta licitació. 
Així mateix se li requereix que dipositi en la Tresoreria municipal la quantitat de 
9.067,99€ en concepte de garantia definitiva d’aquest contracte. 
 
S’acorda: 
 
1.- Excloure de la classificació l’oferta presentada per la empresa PROSEÑAL, 
S.L.U a proposta de la Mesa de contractació, de conformitat amb la justificació 
manifestada pels serveis tècnics municipals.  
 
2.- Requerir a l’empresa CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L., per a què en el 
termini dels 7 dies hàbils següents al de la notificació d’aquest requeriment, 
presenti en aquest ajuntament la documentació que s’indica a la clàusula 19.e) 
del Plec de clàusules econòmiques administratives que regeixen en aquesta 
licitació. 
 
A més, s’ha de dipositar en la Tresoreria municipal la quantitat de 9.067,99 € en 
concepte de garantia definitiva d’aquest contracte per executar el contracte dels 
treballs inclosos en el projecte de les obres de Implantació de tres pèrgoles al 
parc de la Solidaritat d’Esplugues de Llobregat. 
 
Transcorregut aquest termini de 7 dies hàbils sense que s’acrediti la constitució 
de la garantia definitiva i la resta de la documentació, es considerarà que el 
licitador ha retirat la seva oferta i es procedirà a requerir a la següent empresa 
licitadora classificada.  
 
Les garanties exigides en poden prestar-se en alguna de les següents formes: 
 
1.- A través de transferència bancària (fiança), mitjançant la carta de pagament 
que s'adjuntarà a la notificació d’aquest acord. En aquest cas s'haurà d'enviar 
comprovant de transferència al correu electrònic: tresoreria@esplugues.cat 
 
2.- Mitjançant aval bancari, presentat amb la redacció que s'acompanyarà com a 
document adjunt a la notificació d’aquest acord. 
 
3.- Mitjançant contracte d'assegurança de caució, presentat amb la redacció que 
s'acompanyarà com a document adjunt a la notificació d’aquest acord, i essent 
necessari el certificat on s'acrediti que l'entitat asseguradora es troba autoritzada 
per operar en el ram. 
 
En tots els casos la garantia constituïda s'ha de presentar juntament amb la còpia 
de l'acord. 
 

mailto:tresoreria@esplugues.cat


 
En el moment de presentar la corresponent garantia, serà necessari presentar 
també la fitxa bancària (en cas que no s'hagi presentat prèviament a l'Ajuntament 
d'Esplugues de Llobregat o s'hagi modificat el compte bancari). 
 
3.- Notificar el present acord a les persones interessades. 
 

 

5. Proposta d’adjudicació del contracte de subministrament de carburant 
amb destí als vehicles municipals del Servei de Policia Local, Manteniment 
i Espai Públic (exp. 2018/3/1428). 
La Junta de Govern Local en sessió del dia 5 de desembre de 2018, va acordar 
aprovar l’expedient de contractació, per procediment obert, del contracte del 
subministrament de carburant amb destí als vehicles municipals del Serveis de 
Policia Local, Manteniment i Espai Públic de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat, per un import màxim total de licitació de 99.000,00€, més 20.790,00€ 
en concepte d’IVA, en total 119.790,00€, IVA inclòs, segons la duració inicial del 
contracte de tres anys així com els plecs de condicions econòmic administratives 
i tècniques que regeixen aquesta contractació. 

Segons consta a l’expedient, dins del termini assenyalat per a la presentació 
d’ofertes, i segons consta en certificació expedida pel Sr. Secretari de la 
Corporació s'ha presentat la següent plica: 
 
1. PETROPORT, S.L.. 
 
L’obertura del sobre B relatiu a la oferta econòmica i resta de documentació 
relativa als criteris avaluables de forma automàtica de la oferta presentada, en 
acte públic, es va celebrar el dia 21 de gener de 2019, i es va comprovar tota la 
documentació requerida: 
 

Nú
m. EMPRESA 

Oferta 
econòmica 
(sense IVA) 

Baixa 

Proximitat 
punts 
subministram
ent 

Punt de 
recàrreg
a ràpida 
elèctrica 

Oferiment 
vals gratuïts 
rentat bàsic 
cotxe en 
túnel de 
rentat 

1 PETROPOR
T, S.L. 21.729,10 € -0,10% 753,17 m NO 0 

 
Analitzades les ofertes, i tenint en compte els criteris d’adjudicació inclosos en el 
Plec de condicions reguladores de la contractació del subministrament s’obté la 
següent puntuació: 
 

Núm. EMPRESA 

Puntuació 
Criteri 1  
Millor oferta 
econòmica 
Màxim 40p 

Puntuació 
Criteri 2 
Proximitat 
punts 
subministra
ment 
Màxim 40p 

Puntuació 
Criteri 3 
Punt recàrrega 
ràpida eléctrica 
Màxim 10 p 

Puntuació 
Criteri 4 
Oferiment vals 
rentat bàsic 
cotxe 
Màxim 10 p 



 
1 PETROPORT, 

S.L. 40,00 40,00 0,00 0,00 

 

Els  Serveis Tècnics municipals van emetre informe el 21 de gener de 2019 
manifestant que la oferta de l’empresa PETROPORT, S.L. es la més convenient 
per l’Ajuntament i es proposa adjudicar-li el contracte del  subministrament de 
carburant amb destí als vehicles municipals del Serveis de Policia Local, 
Manteniment i Espai Públic de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, amb un 
descompte del 0,10 %.  
 
La Mesa de Contractació en data 25 de gener de 2019, atès l’informe emes pels 
Serveis Tècnics Municipals en data 21 de gener de 2019 i els Plecs de condicions 
econòmic-administratives i tècniques que regeixen el procediment obert, va 
acceptar i va donar la conformitat en tots els seus extrems a l’esmentat informe 
tècnic, elevant proposta a l’òrgan de contractació previ requeriment a l’empresa 
amb l’oferta mes avantatjosa, que va ser PETROPORT, S.L., amb un descompte 
del 0,10%, per a que en el termini de 7 dies hàbils següents al de la notificació 
del requeriment, diposités en la Tresoreria Municipal la quantitat de 4.950,00€, 
en concepte de garantia definitiva del contracte i presentés la documentació que 
s’indica a la clàusula 19.e) del Plec de clàusules econòmiques administratives 
que regeixen en aquesta licitació; i una vegada complimentat el requeriment, 
amb proposta d’adjudicació del contracte, a favor de l’empresa esmentada, per 
executar el subministrament de carburant amb destí als vehicles municipals del 
Serveis de Policia Local, Manteniment i Espai Públic de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat. 
 
Atès que en data 6 de febrer de 2019, PETROPORT, S.L. ha presentat garantia 
definitiva relativa al present contracte, per import total de 4.950,00 €, així com la  
documentació requerida. 

Vistos els antecedents i l’informe emès pels Serveis Jurídics d’aquest 
Ajuntament, i a tenor del que disposa l’article 274.2 del Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, i l’art. 36 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic. 
 
S’acorda: 
 
1.- Declarar la validesa de l’acte licitatori i adjudicar a l’empresa PETROPORT, 
S.L. (CIF B-59852475) amb un descompte del 0,10% sobre el preu diari, sense 
IVA, per a cada tipus de combustible, el contracte de subministrament de 
carburant amb destí als vehicles municipals del Serveis de Policia Local, 
Manteniment i Espai Públic de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, en els 
termes previstos en la seva oferta. 
 
2.- Declarar de caràcter plurianual la despesa necessària per a l’execució del 
subministrament i aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent  
amb la següent distribució anual: 
 



 
2019   març-31 desembre 
Policia Local: 20.116,25 €, IVA inclòs 11 13200 22103 
Manteniment i Espai Públic : 14.822,50 €, IVA inclòs 12 15320 22103  
2020 – 2021 
Policia Local: 22.990 €, IVA inclòs 11 13200 22103 
Manteniment i Espai Públic: 16.940,00 €, IVA inclòs 12 15320 22103  
2022 (gener-14 febrer) 
Policia Local: 2.873,75 €, IVA inclòs 11 13200 22103 
Manteniment i Espai Públic: 2.117,50 €, IVA inclòs 12 15320 22103  
 
No obstant, l’adjudicació resta sotmesa a la condició suspensiva d’existència de 
crèdit adequat i suficient per al finançament de les obligacions derivades del 
contracte en els exercicis 2020, 2021 i 2022. 
 
3.- Comunicar a l’adjudicatari l’obligació de signar el contracte en el termini dels 
15 dies hàbils següents al de la notificació de la present adjudicació.  

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

 

6. Proposta d'adjudicació per contracte menor del servei de redacció del 
projecte bàsic i executiu de les obres de reforma i adequació de la sala 
polivalent del centre cultural Robert Brillas (exp. 2019/320/1411). 
 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació del servei per la redacció del 
projecte bàsic i executiu de les obres de reforma i adequació de la sala polivalent 
del centre cultural Robert Brillas d’Esplugues de Llobregat. 
 
Tipus de contracte: Servei 
Objecte: servei per la redacció del projecte basic i executiu de les obres de 
reforma i adequació de la sala polivalent del centre cultural Robert Brillas 
d’Esplugues de Llobregat. 
Procediment de contractació: Contracte menor. Tramitació: Ordinària 
Codi CPV: 71242000-6 
Valor estimat del contracte: 14.900,00 € IVA: 3.129,00 € 
Preu:18.029,00 €  
Duració: El termini de lliurament és de 11 setmanes iniciant-se des del dia 
següent a la notificació de l’adjudicació i acabant en qualsevol cas abans del 12 
d’abril de 2019. 
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 BATLLE I ROIG 
ARQUITECTURA, S.L.P., amb NIF B-66825936, per import de 18.029,00 € IVA 
inclòs, que es considera a la Memòria justificativa ajustada a les necessitats 



 
municipals i a les característiques específiques del contracte. La mateixa 
memòria indica que la persona que es proposa com a contractista no ha subscrit 
amb aquest Ajuntament altres contractes menors que individual o conjuntament 
superin les xifres límit per aquest tipus de contracte. 
 
Ha estat comprovada la disponibilitat de crèdit adequat i suficient en el 
pressupost de la corporació per a l’exercici 2019. 
 
Per la qual cosa i de conformitat amb el que s’estableix a la Disposició Addicional 
Segona de la Llei 9/2107, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 
En ús de les competències delegades atorgades mitjançant Decret de l’Alcaldia 
núm. 1466 de 18 de juny de 2015. 
 
S’acorda: 
 
1. Aprovar l’expedient de contractació i la MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL 
CONTRACTE MENOR incorporada a l’expedient, aprovant expressament la 
necessitat de procedir a aquesta contractació que té per objecte el servei per la 
redacció del projecte bàsic i executiu de les obres de reforma i adequació de la 
sala polivalent del centre cultural Robert Brillas d’Esplugues de Llobregat. 
 
2. Declarar que s’ha procedit a la comprovació de la regla d’incompatibilitat de 
l’article 118.3 de la Llei 9/2017. 
 
3. Aprovar el plec tècnic que regiran la realització del contracte, establint que el 
pressupost d’execució del contracte és d’import 14.900,00€, més 3.129,00€ 
corresponents al 21% d’IVA.  
 
4. Adjudicar el contracte a BATLLE I ROIG ARQUITECTURA, S.L.P. B-66825936 
per import de 14.900,00€, més 3.129,00€ corresponents a 21 % d’IVA, sent un 
import total del 18.029,00€, IVA inclòs. 
 
5. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
un import màxim de 18.029,00 euros, IVA inclòs, a càrrec de la partida 12 33300 
63200 2017 2 INVER 15, a favor de BATLLE I ROIG ARQUITECTURA, S.L.P. 
B-66825936. 
 
6. El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura o factures 
corresponents degudament signades per l’adjudicatària i degudament 
conformades per la persona designada responsable del projecte. 
 
7. La data d'execució material dels treballs serà acordada entre la persona 
adjudicatària i la persona designada com a responsable del contracte. El termini 
de lliurament és de 11 setmanes a comptar des de la notificació de l'acord 
d’adjudicació d'aquest contracte menor i acabant abans del 12 d’abril de 2019. 



 
 
8. La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, seran .... 
 
9. Notificar la present resolució a la persona adjudicatària. 
 
10. Ordenar la publicació del contracte menor en la forma prevista a l'article 63.4 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 

 

7. Proposta d'adjudicació del contracte mixt d'obres i serveis per a les 
reparacions importants de les infraestructures urbanes (exp. 2018/8/3084). 
 
Per acord de la Junta de Govern Local en sessió de dia 9 de novembre de 2018 
es va acordar aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert 
simplificat, relatiu al contracte mixt d’obres i serveis per les reparacions 
importants de les infraestructures urbanes del municipi d’Esplugues de Llobregat, 
amb un pressupost màxim total de licitació de 852.854,29 €, més 179.099,40 € 
en concepte d’IVA (import total 1.031.953,69 €, IVA inclòs), així com els plecs de 
condicions econòmiques administratives i tècniques que regeixen aquesta 
contractació. 
 
Segons consta a l’expedient, dins del termini assenyalat per a la presentació de 
les ofertes s'han  presentat les següents empreses: VIALEX, S.L.; CONTRAULA 
ENGINYERIA I OBRES, S.A.U.; ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 
S.A.U.;  CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L.; RIGEL OVER, S.L.; HERCAL 
DIGGERS, S.L.; CONSTRUCICONES Y SERVICIOS FAUS, S.A.; UTE 
RUBATEC-CRC 
Valorades les ofertes presentades pels serveis tècnics municipals, l’empresa 
amb l’oferta amb millor relació qualitat-preu per ser  proposada com empresa 
adjudicatària del contracte per l’execució del contracte mixt d’obres i serveis per 
les reparacions importants de les infraestructures urbanes del municipi 
d’Esplugues de Llobregat, ha estat CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L. amb 
un descompte sobre els preus unitaris del contracte del 30,05%, descompte 
sobre els preus ITEC de l’any en curs d’un 35%, i 5 anys de termini total de 
garantia per les obres efectuades, així com la resta de compromisos inclosos a 
l’oferta. En aquest sentit per acord de la Junta de Govern Local en sessió de dia 
4 de febrer de 2019 es va: 
“1.- Excloure de la classificació les ofertes presentades per les empreses RIGEL 
OVER, S.L i ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. a proposta de la 
Mesa de contractació.  
 
2.- Requerir a l’empresa CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L., per a què en el 
termini dels 7 dies hàbils següents al de la notificació d’aquest requeriment, 
presenti en aquest ajuntament la documentació que s’indica a la clàusula 19.e) 
del Plec de clàusules econòmiques administratives que regeixen en aquesta 
licitació. 



 
 
A més, s’ha de dipositar en la Tresoreria municipal la quantitat de 42.642,72 € en 
concepte de garantia definitiva d’aquest contracte per executar el contracte mixt 
d’obres i serveis per les reparacions importants de les infraestructures urbanes 
del municipi d’Esplugues de Llobregat.” 
 
L’empresa CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L. ha dipositat l’esmentada 
garantia definitiva i la documentació acreditativa del compliment de les 
obligacions tributaries i amb la seguretat social i la documentació que acredita la 
capacitat i solvència exigida segons les previsions dels plecs de condicions 
econòmiques administratives 
 
Vistos els antecedents i l’informe emès pels Serveis Jurídics d’aquest Ajuntament, 
i a tenor del que disposa l’article 274.2 del Text Refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 
l’art. 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
S’acorda: 
 
1.- Declarar la validesa de l’acte licitatori i adjudicar a l’empresa 
CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L. (NIF B64410327) amb un import total net 
de 852.854,29 € i un IVA de 179.099,40 €, sent l’import total de 1.031.953,69 €, 
IVA inclòs, el contracte mixt d’obres i serveis per les reparacions importants de 
les infraestructures urbanes del municipi d’Esplugues de Llobregat en els termes 
previstos en la seva oferta i amb un descompte sobre els preus unitaris del 
contracte del 30,05%, descompte sobre els preus ITEC de l’any en curs d’un 
35%, i 5 anys de termini total de garantia per les obres efectuades, així com la 
resta de compromisos inclosos a l’oferta. 
 
2.- Aprovar la disposició de la despesa corresponent per un import total de 
1.031.953,69 €, IVA inclòs, amb càrrec a les partides  de l’exercici econòmic de 
2019: 12 15320 61900  PROJECTE 2018/2/INVER/30. 
 
3.- Comunicar a l’adjudicatari l’obligació de signar el contracte en el termini 
màxim dels 15 dies hàbils següents al de la notificació de la present adjudicació. 

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

5.- L'objecte del contracte es realitzarà sota la supervisió de les següents 
persones, les quals exerciran les facultats de responsables del contracte: 
 
Coordinadora Tècnica d’Espai Públic i Mobilitat. 
 

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS 

8. Proposta d’aprovació de relacions de despeses i reconeixement 
d’obligacions. 



 
Per la Secció de Comptabilitat s’han elaborat les següents relacions de despesa: 
 
Relació núm. 18 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 450,00€. 
 
Relació núm. 19 de documents O en fase prèvia per un import total de 
302.694,30€. 
 
Relació núm. 20 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
1.159,34€. 
 
Relació núm. 21 de documents O en fase prèvia per un import total de 
17.557,90€. 
 
Tots el documents comptables porten annexat el corresponent document 
justificatiu que ha estat conformat per la persona tècnica adient i fiscalitzada pel 
Servei d’Intervenció. 
  
S’acorda: 
 
1. Relació núm. núm. 18 de documents ADO en fase prèvia per un import total 
de 450,00€ 
 
2. Relació núm. 19 de documents O en fase prèvia per un import total de 
302.694,30€ 
 
3. Relació núm. 20 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
1.159,34€ 
 
4. Relació núm. 21 de documents O en fase prèvia per un import total de 
17.557,90€ 
  
 

9. Proposta de personació en el recurs contenciós-administratiu núm. 
277/2018-M2 davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de 
Barcelona, contra reclamació per responsabilitat patrimonial. 
 
Mitjançant escrit de data 11 de febrer de 2019, el Jutjat Contenciós Administratiu 
número 17 de Barcelona ha emplaçat a aquest Ajuntament per a que es personi 
davant el mateix jutjat en el recurs contenciós administratiu núm. PA 277/2018-
M2, interposat per la senyora ..., contra reclamació per responsabilitat 
patrimonial.  
 
De conformitat amb allò previst a l’art. 49 i següents de la llei 29/1998, de 13 de 
juliol. 
  
S’acorda: 
 



 
1r.- Personar-se en l'esmentat recurs contenciós-administratiu núm. PA 
277/2018-M2, que  es tramita en el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de 
Barcelona. 
 
2n.- Que la representació i defensa d'aquesta Corporació sigui assumida, 
indistintament, pels lletrats d'aquesta, .... 
  
 

10. Proposta que consisteix en deixar sense efectes l’acord de JGL de data 
15 de febrer de 2019, relatiu a la jubilació anticipada de un policia local (exp. 
2019/735/1487). 
El Sr. ..., presenta instància amb registre d’entrada 2019/4744 de 27 de febrer, 
en la qual demana el reingrés al servei actiu com agent de la Policia Local, atesa 
la Resolució emesa per l’INSS en la qual li notifiquen la denegació de la jubilació 
voluntària ordinària sol·licitada en el seu dia, al no acreditar 36 anys i 9 mesos 
de cotització efectiva ni 35 anys i 6 mesos de cotització efectiva com a policia 
local. 
 
Tenint en compte  que la Junta de Govern Local en data 15 de febrer de 2019, 
va acordar declarar a ..., agent de la Policia Local, en situació de jubilació 
anticipada ordinària, amb efectes 20 del mateix mes i any, condicionada al 
reconeixement de la prestació per jubilació atorgada per la Seguretat Social. 
  
S’acorda: 
 
PRIMER.- Deixar sense efectes, a la vista de la Resolució de l’INSS de 
denegació de prestació, l’acord de data 15 de febrer de 2019 pel qual es va 
acordar declarar a ..., agent de la Policia Local, en situació de jubilació anticipada 
ordinària, amb efectes 20 del mateix mes i any, ja que la mateixa estava 
condicionada al reconeixement de la prestació per jubilació per part de l’esmentat 
Organisme. 
 
SEGON.- Informar d’aquest acord la Junta de Personal. 
 

 

11. Proposta d’aprovació del Conveni de pràctiques amb l'INS la 
Mediterrània de Castelldefels (exp. 2019/2561/1374). 
 
Atès el Conveni de pràctiques entre l’Institut Mediterrània de Castelldefels i 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat per a la realització de pràctiques d’un 
alumne, per a la col·laboració en activitats de biblioteques, arxius museus i altres 
activitats culturals, relacionades amb el Museu Can Tinturé. 
 
Atès el contingut del Conveni que a l’efecte de regular les esmentades pràctiques 
ha tramès l’Institut esmentat, en què es fan constar les condicions en que les 
pràctiques han de desenvolupar-se, així com que la seva prestació no té cap 



 
compensació econòmica ni comporta cap despesa per a la corporació, ni 
d’establir un contracte laboral amb l’estudiant. 
  
S’acorda: 
 
1.- Aprovar el Conveni de pràctiques entre l’Institut Mediterrània de Castelldefels 
i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat per a la realització de pràctiques de 
l’alumne HRR, per a la col·laboració en activitats de biblioteques, arxius museus 
i altres activitats culturals, relacionades amb el Museu Can Tinturé. 
 
El nombre de pràctiques que realitzarà l’alumne serà de 350 hores totals, 
distribuïdes segons necessitats del servei, de dimarts a dissabte, durant el 
període del 12 de març al 19 de juny de 2019. 
 
2.- Nomenar tutora de l’alumne esmentat a la tècnica de Museus d’aquest 
Ajuntament.  
 
3.- Facultar a l’alcaldessa per a la signatura del Conveni amb el contingut que 
consta en l’expedient. 
 

 

12. Proposta de contractació mitjançant procediment obert i d'urgència del 
servei de dinamització i recepció dels museus. 
L’Ajuntament d’Esplugues va adquirir, temps enrere,  el compromís de crear 
l’equipament museístic de Can Tinturé i la seva obertura pública així com 
l’obertura pública del recinte de l’antiga fàbrica Pujol i Bausis, “La Rajoleta”. Des 
de la seva posada en marxa, el Servei de Patrimoni Cultural desenvolupa les 
tasques de recerca, documentació, conservació, didàctica, difusió i comunicació 
dels fons i les col·leccions d’aquests equipaments d’acord als recursos que es 
disposa.  
 
La necessitat de contractar aquest servei resta justificada a l’informe tècnic, en 
el sentit que s’ha de desenvolupar els serveis d’atenció al públic i recepció durant 
els dies laborables establerts (tardes) i els caps de setmana i festius així com 
garantir el monitoratge corresponent de les activitats ofertes amb personal 
qualificat i, si és el cas, amb idiomes estrangers (anglès i francès).  
 
Atès que l’Ajuntament d’Esplugues no disposa de plantilla necessària per poder 
realitzar els serveis de recepció i monitoratge i no preveu la possibilitat de  
contractar més personal per cobrir les necessitats que cal satisfer amb aquesta 
contractació, el més adient i eficient des del punt de vista econòmic i sostenible 
és procedir a la seva contractació. 
 
La directora del Servei de Patrimoni Cultura ha emès informe tècnic justificatiu 
de la necessitat de contractar en tramitació d’urgència per poder garantir la 
continuïtat del servei, en els termes i d’acord amb el valor estimat del contracte, 
criteris d’adjudicació i condicions especials d’execució que venen descrites en el 
Plec de prescripcions tècniques particulars del contracte. 



 
 
El valor estimat del contracte previst, és de 121.938,84 euros IVA exclòs, que 
inclou la durada inicial de dos anys, prorrogable per un any més. El pressupost 
màxim anual de licitació és de 40.646,28 euros, més 8.535,72 euros d’IVA 21% 
(import total: 49.182,00 euros). 
 
En base als articles 17, 25, 116, 119 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les 
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 
de febrer de 2014 (LCSP, en endavant), estem davant d’un contracte 
administratiu de serveis, subjecte a tramitació d’urgència i mitjançant el 
procediment obert, en atenció al seu valor estimat del contracte.  
 
Vist l'informe dels Serveis Jurídics i la fiscalització prèvia per part de la 
Intervenció municipal. 
  
S’acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar la despesa plurianual per a la contractació del servei de 
dinamització, visites guiades i recepció en els Museus d’Esplugues de Llobregat, 
per dos anys, susceptible d’una pròrroga anual, per un import màxim anual de 
40.646,28 euros, més 8.535,72 euros en concepte d’IVA (21%), d’acord amb la 
distribució màxima de la despesa en les següents anualitats: 
 

ANY PERÍODE APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 

IMPORT 
NET 

IVA (21%) IMPORT 
TOTAL (IVA 
INCLÒS) 

2019 01.05.2019- 
31.12.2019 

33 33410 22706  
 

25.893,18 € 5.437,57€ 
 

31.330,75 € 

2020 01.01.2020- 
31.12.2020 

33 33410 22706  
 

40.646,28 € 8.535,72 € 49.182,00 € 

2021 01.01.2021- 
30.04.2021 

33 33410 22706  
 

14.753,10 € 3.098,15 € 17.851,25 € 

 
L’anterior acord se sotmet a la condició suspensiva de comptar amb la 
consignació pressupostària adequada i suficient, un cop aprovat el pressupost 
municipal dels exercicis 2020 i 2021, amb caràcter definitiu. 
 
SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert i 
tramitació d’urgència, i aprovar els plecs de condicions econòmic administratives 
i tècniques relatius al de dinamització, visites guiades i recepció en els Museus 
d’Esplugues de Llobregat, amb un pressupost màxim anual de 40.646,28 euros, 
més 8.535,72 euros en concepte d’IVA (21%), 
 
TERCER.- Convocar la licitació i ordenar la seva publicació en el perfil del 
contractant, als efectes de complir amb la tramitació establerta als articles 63, 
135 i següents de la LCSP. 
 



 
 

13. Proposta d’aprovació del Pla d'emergències del mercat no sedentari La 
Plana. 
El Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercats de 
marxants requereix l'existència d'un pla de previsió d'emergències, d'acord amb 
el que estableixi la normativa específica aplicable. La normativa específica en 
aquest cas és el Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg 
d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el 
contingut d'aquestes mesures. 
 
Tanmateix, a l’Ordenança reguladora de la venda no sedentària d’Esplugues de 
Llobregat, aprovada definitivament en sessió plenària del dia 20 de febrer de 
2019, s’indica la necessitat de complir amb les determinacions del Pla de previsió 
d’emergències redactat, de conformitat amb el que s’estableix a la normativa 
especifica aplicable. 
 
Segons el Decret 30/2015, es catalogaria l’activitat dins del seu àmbit d’aplicació 
si es trobés en el següent supòsit: “Epígraf B.f.2 de l’Annex I B Catàleg 
d’activitats i centres d’interès per a la protecció civil local, en espais no delimitats, 
aquelles amb un nombre d’assistents i participants previstos igual o superior a 
10.000 persones i inferior a 20.000 persones”. 
 
En la Disposició Addicional Quarta del mateix Decret es preveu que per als 
centres o activitats que no es trobin dins el seu àmbit d’actuació, com és el cas 
de la present activitat on no es preveu una assistència simultània superior a la 
indicada, es podrà elaborar un protocol d’actuació d'emergències. A aquest 
efecte, la Direcció General de Protecció Civil (DGPC) de la Generalitat de 
Catalunya ha elaborat una guia orientativa. El Protocol d’Actuació per 
Emergències (PAE) redactat, segueix els paràmetres indicats a la guia 
esmentada. 
 
En aquest sentit, doncs, l’esmentat document vol ser una ajuda de mínims per 
establir protocols d’autoprotecció en una activitat que no recull l’annex I del 
Decret 30/2015. 
 
El seu objectiu és el de contribuir a preveure i a donar resposta a possibles 
situacions d’emergència que puguin succeir mentre s’està realitzant una activitat 
temporal a l’aire lliure, així com establir l’organització i els procediments mínims 
d’actuació dels organismes, serveis i persones que col·laboren en l’activitat per 
tal de poder fer front a les situacions de risc i o bé d’emergència durant la 
realització setmanal del mercat no sedentari. 
 
Atès l'informe emès pel Tècnic municipal de Protecció Civil, de data 26 de febrer 
de 2019, en relació a l’aprovació del Pla d’emergències (PAE) del mercat no 
sedentari de La Plana. 
 
Vist l’informe del Tècnic municipal de Protecció Civil indicant que el pla 
d’emergència ha de ser implantat necessàriament durant el primer any de 



 
vigència del pla i ha de ser mantingut de forma continuada. La implantació s’ha 
de realitzar amb el personal de l’Ajuntament implicat. 
 
Vist l’informe del Tècnic municipal de Protecció Civil indicant que el pla 
d’emergència s’ha de revisar sempre que hi hagi una modificació substancial. 
Així mateix, el pla ha d’estar permanentment actualitzat, és a dir, la persona titular 
de l’activitat és responsable de la modificació sistemàtica de les dades que hagin 
pogut tenir alguna variació i d’incorporar-les en els protocols d’actuació. 
  
S’acorda: 
 
Primer.- Aprovar el Pla d’emergències (PAE) del mercat no sedentari de La 
Plana. 
 
Segon.- Realitzar una jornada d’implantació amb el personal de l’Ajuntament 
implicat. 
 
Tercer.- Cada dimecres de realització de l’activitat, s’haurà de donar compliment 
a totes les mesures i prescripcions tècniques que li siguin d’aplicació, indicades 
al PAE i els seus annexos, a l’informe tècnic o en altres normatives vigents per a 
les activitats proposades. 
 
Quart.- Nomenar com a Cap d’Emergència, intervenció i evacuació a les 
persones responsables presents en el moment de la realització de les activitats 
i indicades al PAE. 
 
Cinquè.- Nomenar com a Responsables del compliment dels requisits establerts, 
així com la seva implantació en el moment de la realització de l’activitat descrita, 
a les persones responsables presents en el moment de la realització de l’activitat 
i indicades al PAE. 
 
Sisè.- Facilitar còpia de l’esmentat PAE de l’activitat a tots els responsables del 
mateixa, essent aquest fet responsabilitat del Departament de Comerç. 
 
Setè.- Informar a tot el personal municipal involucrat en l’activitat, brigada 
municipal, policia local, inspecció de comerç, del present protocol d’emergència 
i les mesures de seguretat, essent aquest fet responsabilitat del Departament de 
Comerç. 
 
Vuitè.- Notificar als titulars de les parades que han de disposar d’extintor portàtil, 
segons els requisits del Pla d’emergència i en compliment de l’Ordenança 
reguladora de la venda no sedentària al municipi d’Esplugues de Llobregat, 
essent aquest fet responsabilitat del Departament de Comerç. 
 

 

14. Proposta d’aprovació del Pla d'emergències del mercat no sedentari 
Àngel Guimerà. 



 
El Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercats de 
marxants requereix l'existència d'un pla de previsió d'emergències, d'acord amb 
el que estableixi la normativa específica aplicable. La normativa específica en 
aquest cas és el Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg 
d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el 
contingut d'aquestes mesures. 
 
Tanmateix, a l’Ordenança reguladora de la venda no sedentària d’Esplugues de 
Llobregat, aprovada definitivament en sessió plenària del dia 20 de febrer de 
2019, s’indica la necessitat de complir amb les determinacions del Pla de previsió 
d’emergències redactat, de conformitat amb el que s’estableix a la normativa 
específica aplicable. 
 
Segons el Decret 30/2015, es catalogaria l’activitat dins del seu àmbit d’aplicació 
si es trobés en el següent supòsit: “Epígraf B.f.2 de l’Annex I B Catàleg 
d’activitats i centres d’interès per a la protecció civil local, en espais no delimitats, 
aquelles amb un nombre d’assistents i participants previstos igual o superior a 
10.000 persones i inferior a 20.000 persones”. 
 
En la Disposició Addicional Quarta del mateix Decret es preveu que per als 
centres o activitats que no es trobin dins el seu àmbit d’actuació, com és el cas 
de la present activitat on no es preveu una assistència simultània superior a la 
indicada, es podrà elaborar un protocol d’actuació d'emergències. A aquest 
efecte, la Direcció General de Protecció Civil (DGPC) de la Generalitat de 
Catalunya ha elaborat una guia orientativa. El Protocol d’Actuació per 
Emergències (PAE) redactat, segueix els paràmetres indicats a la guia 
esmentada. 
 
En aquest sentit, doncs, l’esmentat document vol ser una ajuda de mínims per 
establir protocols d’autoprotecció en una activitat que no recull l’annex I del 
Decret 30/2015. 
 
El seu objectiu és el de contribuir a preveure i a donar resposta a possibles 
situacions d’emergència que puguin succeir mentre s’està realitzant una activitat 
temporal a l’aire lliure, així com establir l’organització i els procediments mínims 
d’actuació dels organismes, serveis i persones que col·laboren en l’activitat per 
tal de poder fer front a les situacions de risc i o bé d’emergència durant la 
realització setmanal del mercat no sedentari. 
 
Atès l'informe emès pel Tècnic municipal de Protecció Civil, de data 26 de febrer 
de 2019, en relació a l’aprovació del Pla d’emergències (PAE) del mercat no 
sedentari d’Àngel Guimerà. 
 
Vist l’informe del Tècnic municipal de Protecció Civil indicant que el pla 
d’emergència ha de ser implantat necessàriament durant el primer any de 
vigència del pla i ha de ser mantingut de forma continuada. La implantació s’ha 
de realitzar amb el personal de l’Ajuntament implicat. 
 



 
Vist l’informe del Tècnic municipal de Protecció Civil indicant que el pla 
d’emergència s’ha de revisar sempre que hi hagi una modificació substancial. 
Així mateix, el pla ha d’estar permanentment actualitzat, és a dir, la persona titular 
de l’activitat és responsable de la modificació sistemàtica de les dades que hagin 
pogut tenir alguna variació i d’incorporar-les en els protocols d’actuació. 
  
S’acorda: 
 
Primer.- Aprovar el Pla d’emergències (PAE) del mercat no sedentari d’Àngel 
Guimerà. 
 
Segon.- Realitzar una jornada d’implantació amb el personal de l’Ajuntament 
implicat. 
 
Tercer.- Cada dimecres de realització de l’activitat, s’haurà de donar compliment 
a totes les mesures i prescripcions tècniques que li siguin d’aplicació, indicades 
al PAE i els seus annexos, a l’informe tècnic o en altres normatives vigents per a 
les activitats proposades. 
 
Quart.- Nomenar com a Cap d’Emergència, intervenció i evacuació a les 
persones responsables presents en el moment de la realització de les activitats 
i indicades al PAE. 
 
Cinquè.- Nomenar com a Responsables del compliment dels requisits establerts, 
així com la seva implantació en el moment de la realització de l’activitat descrita, 
a les persones responsables presents en el moment de la realització de l’activitat 
i indicades al PAE. 
 
Sisè.- Facilitar còpia de l’esmentat PAE de l’activitat a tots els responsables del 
mateixa, essent aquest fet responsabilitat del Departament de Comerç. 
 
Setè.- Informar a tot el personal municipal involucrat en l’activitat, brigada 
municipal, policia local, inspecció de comerç, del present protocol d’emergència 
i les mesures de seguretat, essent aquest fet responsabilitat del Departament de 
Comerç. 
 
Vuitè.- Notificar als titulars de les parades que han de disposar d’extintor portàtil, 
segons els requisits del Pla d’emergència i en compliment de l’Ordenança 
reguladora de la venda no sedentària al municipi d’Esplugues de Llobregat, 
essent aquest fet responsabilitat del Departament de Comerç. 
 

 

15. Proposta d’aprovació del Pla d'emergències del mercat no sedentari 
Can Vidalet. 
El Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercats de 
marxants requereix l'existència d'un pla de previsió d'emergències, d'acord amb 
el que estableixi la normativa específica aplicable. La normativa específica en 
aquest cas és el Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg 



 
d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el 
contingut d'aquestes mesures. 
 
Tanmateix, a l’Ordenança reguladora de la venda no sedentària d’Esplugues de 
Llobregat, aprovada definitivament en sessió plenària del dia 20 de febrer de 
2019, s’indica la necessitat de complir amb les determinacions del Pla de previsió 
d'emergències redactat, de conformitat amb el s'estableix a la normativa 
específica aplicable. 
 
Segons el Decret 30/2015, es catalogaria l’activitat dins del seu àmbit d’aplicació 
si es trobés en el següent supòsit: “Epígraf B.f.2 de l’Annex I B Catàleg 
d’activitats i centres d’interès per a la protecció civil local, en espais no delimitats, 
aquelles amb un nombre d’assistents i participants previstos igual o superior a 
10.000 persones i inferior a 20.000 persones”. 
 
En la Disposició Addicional Quarta del mateix  Decret es preveu que per al 
centres o activitats que no es trobin dins el seu àmbit d’actuació, com és el cas 
de la present activitat on no es preveu una assistència simultània superior a la 
indicada, es podrà elaborar un protocol d’actuació d'emergències. A aquest 
efecte, la Direcció General de Protecció Civil (DGPC) de la Generalitat de 
Catalunya ha elaborat una guia orientativa. El Protocol d’Actuació per 
Emergències (PAE) redactat, segueix els paràmetres indicats a la guia 
esmentada. 
 
En aquest sentit, doncs, l’esmentat document vol ser una ajuda de mínims per 
establir protocols d’autoprotecció en una activitat que no recull l’annex I del 
Decret 30/2015. 
 
El seu objectiu és el de contribuir a preveure i a donar resposta a possibles 
situacions d’emergència que puguin succeir mentre s’està realitzant una activitat 
temporal a l’aire lliure, així com establir l’organització i els procediments mínims 
d’actuació dels organismes, serveis i persones que col·laboren en l’activitat per 
tal de poder fer front a les situacions de risc i o bé d’emergència durant la 
realització setmanal del mercat no sedentari. 
 
Atès l'informe emès pel Tècnic municipal de Protecció Civil, de data 1 de març 
de 2019, en relació a l’aprovació del Pla d’emergències (PAE) del mercat no 
sedentari de Can Vidalet. 
 
Vist l’informe del Tècnic municipal de Protecció Civil indicant que el pla 
d’emergència ha de ser implantat necessàriament durant el primer any de 
vigència del pla i ha de ser mantingut de forma continuada. La implantació s’ha 
de realitzar amb el personal de l’Ajuntament implicat. 
 
Vist l’informe del Tècnic municipal de Protecció Civil indicant que el pla 
d’emergència s’ha de revisar sempre que hi hagi una modificació substancial. 
Així mateix, el pla ha d’estar permanentment actualitzat, és a dir, la persona titular 
de l’activitat és responsable de la modificació sistemàtica de les dades que hagin 
pogut tenir alguna variació i d’incorporar-les en els protocols d’actuació. 



 
  
S’acorda: 
 
Primer.- Aprovar el Pla d’emergències (PAE) del mercat no sedentari de Can 
Vidalet. 
 
Segon.- Realitzar una jornada d’implantació amb el personal de l’Ajuntament 
implicat. 
 
Tercer.- Cada dimecres de realització de l’activitat, s’haurà de donar compliment 
a totes les mesures i prescripcions tècniques que li siguin d’aplicació, indicades 
al PAE i els seus annexos, a l’informe tècnic o en altres normatives vigents per a 
les activitats proposades. 
 
Quart.- Nomenar com a Cap d’Emergència, intervenció i evacuació a les 
persones responsables presents en el moment de la realització de les activitats 
i indicades al PAE. 
 
Cinquè.- Nomenar com a Responsables del compliment dels requisits establerts, 
així com la seva implantació en el moment de la realització de l’activitat descrita, 
a les persones responsables presents en el moment de la realització de l’activitat 
i indicades al PAE. 
 
Sisè.- Facilitar còpia de l’esmentat PAE de l’activitat a tots els responsables del 
mateixa, essent aquest fet responsabilitat del Departament de Comerç. 
 
Setè.- Informar a tot el personal municipal involucrat en l’activitat, brigada 
municipal, policia local, inspecció de comerç, del present protocol d’emergència 
i les mesures de seguretat, essent aquest fet responsabilitat del Departament de 
Comerç. 
 
Vuitè.- Notificar als titulars de les parades que han de disposar d’extintor portàtil, 
segons els requisits del Pla d’emergència i en compliment de l’Ordenança 
reguladora de la venda no sedentària al municipi d’Esplugues de Llobregat, 
essent aquest fet responsabilitat del Departament de Comerç. 
 

 

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 

16. Proposta de rescissió del contracte vigent relatiu al servei de podologia 
per a la gent gran (exp. 2017/2/1403). 
En relació a la proposta de rescissió de mutu acord del contracte de servei de 
podologia per a la gent gran d’Esplugues de Llobregat adjudicat a la Sra. ... 
 
Vist que segons acord de la Junta de Govern Local de 1 de desembre de 2017,  
li va estar adjudicat el contracte de servei de podologia adreçat a la gent gran 
d’Esplugues de Llobregat a la Sra. ..., per un import màxim anual de 21.560 
euros, exempts d’IVA (4,90 euros/visita x 4.400 visites màximes anuals). 



 
 
Vist que l’adjudicatària  va sol·licitar formalment en escrit  de data 26 de febrer 
de 2019 adreçat a l’alcaldia,  la rescissió de mutu acord del  contracte  de 
servei de podologia  adreçat a la gent gran  d’Esplugues de Llobregat, ,amb 
efectes de data 8 de març d’enguany.  
 
Vist que una vegada examinada la petició des del punt de vista jurídic, s’informa 
que no hi ha cap impediment a per a la rescissió de mutu acord del contracte. 
 
Vist que consta a l’expedient informe tècnic favorable de la Directora d’Acció 
Social en que es reflecteix la circumstància sobrevinguda i la necessitat de 
formalitzar la rescissió amb la major celeritat possible per tal de poder procedir a 
la nova licitació del servei que s’esdevindrà paral·lelament. 
 
Vist que pel que fa a l’aspecte econòmic, es procedirà  a  la liquidació de la 
fiança  del contracte i  la resta de les obligacions econòmiques de les parts que  
estiguin pendents en la data de 8 de març, data de rescissió del contracte. 
 
Vist que s’acompleixen tots els requisits i en atenció a tot l’exposat, 
 
S’acorda: 
 
Primer: Aprovar la proposta de resolució de rescissió de mutu acord del 
contracte de servei de podologia per a la gent gran d’Esplugues de Llobregat 
sol·licitada per l’adjudicatària Sra. ... amb efectes del dia 8 de març de 2019. 
 
Segon. Procedir a la liquidació de les obligacions econòmiques pendents 
d’ambdues parts, amb efectes de la data de rescissió del contracte, 8 de març 
de 2019. 
 

 

17. Proposta d’adjudicació del contracte menor per a la prestació del servei 
de podologia (exp. 2019/2251/1411). 
PRIMER.- Vista la Memòria relativa al contracte menor que seguidament es 
transcriu literalment: 
 
“Número d’expedient: 2019/2251/1411 
Assumpte: Contracte menor per la contractació de la prestació del Servei de 
Podologia en el municipi d’Esplugues de Llobregat 
Tipus de contracte: Servei  
Procediment i forma d’adjudicació. Contracte menor 
 
1.- ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 
L’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local. 
 
2.- JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE 
L’ajuntament té consolidat el servei de podologia per a gent gran des de fa anys. 
Donada la petició de la professional de rescindir de mutu acord el contracte que 



 
tenia adjudicat  fins el moment actual  i per raons alienes a l’Ajuntament. Donat 
que el servei de podologia no es pot interrompre perquè les visites amb el ciutadà 
ja estan concertades i no es poden cancel·lar, es crea la necessitat d’aquesta 
contractació d’urgència per fer front al servei mentre es tramita una nova licitació 
pel procediment obert. 
 
3.- DESCRIPCIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE  
- L’objecte del contracte és la prestació del Servei de Podologia per a gent gran 
a les instal·lacions municipals de  l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat 
- Es tracta d’un contracte de servei 
- Codi CPV: Serveis paramèdics 8514000-6 
- Aquest contracte no comporta en cap cas exercici d'autoritat pública. 
 
4.- JUSTIFICACIÓ QUE NO S’ESTÀ ALTERANT L’OBJECTE DEL 
CONTRACTE PER EVITAR L’APLICACIÓ DE LES REGLES GENERALS DE 
CONTRACTACIÓ. 
La necessitat a cobrir aquest contracte és de caràcter urgent, per continuar 
garantint que el col·lectiu de la gent gran tingui l’opció de poder millorar la seva 
qualitat de vida, disposant d’un servei de podologia a les instal·lacions de 
l’Ajuntament, mentre es tramita la licitació prevista d’aquest. 
 
5.-VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE, TIPUS d’IVA, IMPORT I APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 

Valor estimat IVA (21%) Pressupost per 
contracte 

Aplicació 
pressupostària Denominació 

11.833,50€ exempt 11.833,50€ 68.31200.22706 
Servei de 
podologia per a 
la gent gran 

 
6.- LA JUSTIFICACIÓ QUE EL CONTRACTISTA QUE ES PROPOSA NO HA 
SUBSCRIT MÉS CONTRACTES MENORS AMB L’AJUNTAMENT 
D’ESPLUGUES QUE INDIVIDUALMENT O CONJUNTAMENT SUPERIN LA 
XIFRA QUE CONSTA A LA INSTRUCCIÓ PRIMERA (regla d’incompatibilitat 
de l’article 118.3 de la Llei 9/2017) 
El contractista proposat no ha subscrit contractes menors dins l’any 2019 que 
superin els 15.000 euros més IVA, inclòs el contracte aquí proposat. 
 
7.- VIGÈNCIA DEL CONTRACTE 
La vigència del contracte es perllongarà des del dia 8 de març de 2019 fins 30 
de setembre de 2019.  
 
8.- LLOC DE LA PROVISIÓ  
El lloc de provisió del servei és al Servei de podologia, situat al Centre de Salut, 
plaça santa magdalena, 17. 
 
9.- TERMINI DE GARANTIA O JUSTIFICACIÓ DEL SEU NO ESTABLIMENT 
Atesa la seva naturalesa no queda subjecte a termini de garantia. 
 



 
10.- FORMA DE PAGAMENT DEL PREU 
El pagament es farà efectiu prèvia presentació de la corresponen factura per part 
de l’empresa adjudicatària un cop prestat el servei. 
 
11.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE 
Directora d’Acció Social. 
 
12.- ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA PRESTACIÓ 
La prestació objecte del contracte consisteix en el servei de podologia per la gent 
gran, a les instal·lacions municipals de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat 
 
El servei s’ha de prestar per un/a professional graduat en podologia. 
 
L’objectiu general d’aquest servei és garantir que el col·lectiu de la gent gran 
tingui la opció de poder millorar la seva qualitat de vida, tot disposant d’un servei 
de podologia a les instal·lacions del Ajuntament, amb uns preus mínims. 
 
Els usuaris i usuàries que podran fer us del servei seran totes aquelles persones 
majors de 62 anys i empadronades al municipi d’Esplugues de Llobregat. 
 
Les tasques a realitzar per l’empresa adjudicatària són : 
 
- Acollida i valoració individualitzada dels casos. 
- Apertura de fitxa que reculli la filiació, història i necessitat del servei. 
- Assistència podològica: quiropòdia bàsica 
- Derivació als centres d’atenció primària de salut, dels casos susceptibles 
d’atenció per part del corresponent metge de família. 
- Registre de l’activitat diària. 
- Cobrament de la taxa fixada per l’Ajuntament i expedir el corresponent rebut. 
 
13.- LA JUSTIFICACIÓ DE LA INSUFICIÈNCIA DE MITJANS PER A LA 
REALITZACIÓ DEL SERVEI 
Aquest Ajuntament  no disposa de cap d’aquest servei per poder portar a terme 
la provisió del servei de podologia per la gent gran, que es valora d’interès públic. 
 
14.- SOL.LICITUD DE L’OFERTA ENVIADA A EMPRESA O EMPRESES AMB 
APTITUD PER A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
S’ha fet una única sol·licitud d’oferta a ..., que té la capacitació i habilitació 
professional necessària per dur a terme l’objecte del contracte.  
 
15.- VALORACIÓ DE L’OFERTA PRESENTADA 
L’oferta presentada per ..., en data 25 de febrer de 2019, és per import total de 
11.833,50€ exempts d’ IVA. 
 
16.- PERSONA FÍSICA O JURÍDICA A LA QUE ES PROPOSA REALITZAR 
L’ADJUDICACIÓ 
Es proposa realitzar l’adjudicació ..., carrer Bambú, 7, 4t 4a, 08940 Cornellà de 
Llobregat, telèfon 93 426 10 01 i correu electrònic nik260@gmail.com.  
 



 
17.- COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS FISCALS I AMB LA SEGURETAT 
SOCIAL 
Consten a l’expedient els certificats acreditatius que la persona física o jurídica 
a favor de la qual es proposa l’adjudicació, es troba al corrent de pagament 
respecte les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.” 
 
SEGON.- 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 de podologia per a gent gran. A les instal·lacions municipals de 
l’Ajuntament d’Esplugues. 
2. Declarar que s’ha procedit a la comprovació de la regla d’incompatibilitat de 
l’article 118.3 de la Llei 9/2017. 
3. Aprovar el pressupost del contracte per import total de 11.833,50€, exempts 
d’IVA. 
4. Adjudicar el contracte a favor de ..., per import total de 11.833,50€, exempts 
d’IVA. 
5. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
import total de 11.833,50€, exempts d’IVA, a càrrec de la partida 
68.31200.22706, 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 del 8 de març de 2019 fins al 30 de setembre 
de 2019. 
8. La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, serà la Directora d’Acció Social, senyora ... 
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. 
 

 

18. Proposta d’adjudicació del contracte menor per al servei 
d’emmagatzemament i trasllat d’aliments (exp.2019/2399/1411). 
 



 
PRIMER.- Vista la Memòria relativa al contracte menor que seguidament es 
transcriu literalment: 
 
“MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR 
 
Núm. d’expedient: 2019/2399/1411 
Assumpte: Contracte menor per al magatzem i posterior trasllat d’aliments 
procedents del Fons Europeu d’Ajut als més desfavorits de la Creu Roja i de la 
Fundació Banc dels Aliments a les entitats que subministren els aliments al 
municipi (Associació Cristiana d’Ajuda Vida i Càritas Diocesana San Feliu de 
Llobregat). 
Tipus de contracte: Servei. 
Procediment i forma d’adjudicació: Contracte menor 
 
Òrgan de contractació:  
En compliment del Decret d'Alcaldia 2018/1314 de 9 de juliol de 2018, en matèria 
de contractes menors, l’Alcaldessa és l’òrgan de contractació. 
 
Justificació de la necessitat del contracte: 
El Programa d’Aliments integra diferents serveis i actuacions orientades a cobrir 
les necessitats d’alimentació dels ciutadanes i ciutadans de la ciutat. Un dels 
eixos vertebradors del programa és la distribució d’aliments per parts de les 
entitats amb les quals col·laborem: Càritas Diocesana San Feliu de Llobregat i 
l’Associació d’Ajuda Cristiana Vida. Aquestes distribueixen els aliments que 
reben per part del Fons Europeu d’Ajut als més desfavorits de la Creu Roja i de 
la Fundació Banc dels Aliments, entre d’altres vies (campanyes solidàries, 
donacions particulars etc.). Les entitats distribuïdores no tenen capacitat logística 
per emmagatzemar tots els aliments que rebem, per tant necessitem una 
empresa que cobreixi la necessitat d’emmagatzemar aquests aliments i 
posteriorment, els traslladi (setmanal, quinzenal o mensualment) , a les entitats 
distribuïdores a demanda d’aquestes.   
 
La descripció de l’objecte del contracte: 
El contracte té per objecte el servei de recepció, emmagatzematge  i posterior 
trasllat d’aliments a les entitats que ho requereixen amb la assiduïtat que 
aquestes demandin. 
 
Es tracta d’un contracte de servei. 
 
Codi CPV: 60161000-4 
 
Aquest contracte no comporta, en cap cas, exercici d’autoritat pública.  
 
La justificació de que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar 
l’aplicació de les regles generals de contractació: 
El contractista proposat no ha subscrit contractes menors durant l’any 2019 que 
superin els 15.000€ més I.V.A.  
 



 
El valor estimat del contracte, el tipus d’IVA aplicable i l’import de l’IVA 
corresponent i aplicació pressupostària: 
 

Valor estimat 
contracte 

IVA 
(21%) 

Pressupost 
Estimat del 
contracte 

Aplicació 
pressupostària 

Denominació 

11.707,72€ 2.458,62€ 14.166,34€ 68 23103 22699 Serveis i activitats 
d’Acció Social 

 
La justificació de què 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 durant l’any 2019 que 
superin els 15.000€ més I.V.A. De cara l’any 2020 es valorarà la fórmula més 
adient per incloure els servei de magatzem i trasllat d’aliments que realitza 
l’entitat en el contracte macro que es farà per encabir d’altres serveis que la 
fundació Privada Asproseat Proa Esplugues ja ve realitzant a l’actualitat en forma 
de conveni. 
 
Vigència del contracte:  
Es preveu que el present contracte tingui una durada des de la data d’adjudicació 
i fins el 31 de desembre de 2019. 
 
Lloc de la prestació:  
El servei es porta a terme en a la seu social de l’adjudicatària, situada a Avda la 
Miranda, 11-19 08950 d’Esplugues de Llobregat. 
 
Termini de garantia o justificació del seu no establiment:  
No en té degut a la naturalesa de la prestació.  
 
Forma de pagament del preu: 
Transferència bancària. 
 
Responsable del contracte: 
Treballadora Social, departament d’Acció Social i Salut. 
 
Especificacions tècniques de la prestació: 
La prestació objecte del contracte és el servei de recepció i magatzem/custòdia 
d’aliments i posterior trasllat a les entitats distribuïdores. Inclou: 
 
- Recepció dels aliments i posterior custòdia i emmagatzematge, en òptimes 
condicions d’higiene i salubritat. Es tracta de productes no caducables que no 
requereixen refrigeració.  
- Càrrega i descàrrega dels aliments. 
- Trasllat dels aliments des de la seu social de l’adjudicatària a les entitats Càritas 
Diocesana San Feliu de Llobregat i l’Associació d’Ajuda Cristiana Vida, segons 
demanda de les necessitats d’aquestes. 
 



 
El preu unitari de cada aspecte del servei es detalla a continuació: 
 

Concepte Preu unitari 
Càrrega i descàrrega 10,00€/hora 
Emmagatzematge 1,24€/setmana 
Transport 25,00€/hora 

 
El tipus d’IVA aplicable és del 21%.  
 
La justificació de la insuficiència de mitjans per a la realització del servei: 
L’Ajuntament no disposa de mitjans materials ni personals propis per dur a terme 
el servei objecte del 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 Fundació Privada Asproseat Proa 
Esplugues, que té la capacitat i habilitació professional necessàries per dur a 
terme la prestació objecte del contracte.  
 
Valoració de l’oferta o ofertes presentades: 
L’oferta presentada per la Fundació Privada Asproseat Proa Esplugues, per 
import de 11.707,72€, més 2.458,62€ en concepte d’IVA (21%) i import total de 
14.166,34€ (IVA inclòs) s’ajusta a les necessitats del Departament D’Acció Social 
i Salut de l’Ajuntament, i compleix les condicions i requeriments establerts per a 
l’execució del servei objecte del contracte. 
 
Persona física o jurídica a la que es proposa realitzar l’adjudicació: 
Denominació: Fundació Privada Asproseat Proa Esplugues 
NIF G-61766986 
Domicili: Avinguda la Miranda, 11-19 
Telèfon: 933722757 
E_mail: raltirriba@asproseat.org 
 
Compliment de les obligacions fiscals i amb la seguretat social: 
Consten a l’expedient els certificats acreditatius de que la persona física o 
jurídica en favor de la que 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 el servei de 
recepció, emmagatzematge i posterior trasllat d’aliments a les entitats que o 
requereixen. 
2. Declarar que s’ha procedit a la comprovació de la regla d’incompatibilitat de 
l’article 118.3 de la Llei 9/2017. 
3. Aprovar el pressupost del contracte per import de 11.707,72€, més 2.458,62€ 
en concepte d’IVA (21%) i import total de 14.166,34€ (IVA inclòs). 
4. Adjudicar el contracte a favor de Fundació Privada Asproseat Proa Esplugues, 
amb NIF G-61766986, per import de 11.707,72€, més 2.458,62€ en concepte 
d’IVA (21%) i import total de 14.166,34€ (IVA inclòs). 
5. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
import de 11.707,72€, més 2.458,62€ en concepte d’IVA (21%) i import total de 
14.166,34€ (IVA inclòs), a càrrec de la partida 68 23103 22699, del pressupost 
municipal de l’exercici 2019. 
6. El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura o factures 
corresponents degudament signades per l’adjudicatària i degudament 
conformades per la persona designada responsable del projecte. 
7. El contracte estarà vigent des de la seva adjudicació i fins al 31 de desembre 
de 2019. 
8. La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, serà la Treballadora Social, senyora ... 
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. 
 

 

19. Proposta d’adjudicació del contracte menor per al servei de transport 
d’aliments (exp. 2019/2398/1411). 
 
PRIMER.- Vista la Memòria relativa al contracte menor que seguidament es 
transcriu literalment: 
 
“MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR 
Núm. d’expedient: 2019/2398/1411 
Assumpte: Contracte menor pel trasllat d’aliments procedents del Fons Europeu 
d’Ajut als més desfavorits de la Creu Roja i de la Fundació Banc dels Aliments. 
Tipus de contracte: Servei. 
Procediment i forma d’adjudicació. Contracte menor 
 
Òrgan de contractació:  
En compliment del Decret d'Alcaldia 2018/1314 de 9 de juliol de 2018, en matèria 
de contractes menors, l’Alcaldessa és l’òrgan de contractació. 
 
Justificació de la necessitat del contracte: 



 
El Programa d’Aliments de l’Ajuntament d’Esplugues integra diferents serveis i 
actuacions orientades a cobrir les necessitats d’alimentació dels ciutadanes i 
ciutadans de la ciutat. Un dels eixos vertebradors del programa és la distribució 
d’aliments per parts de les entitats amb les quals col·laborem: Càritas Diocesana 
San Feliu de Llobregat i l’Associació d’Ajuda Cristiana Vida. Aquestes, 
distribueixen els aliments que reben per part  del Fons Europeu d’Ajut als més 
desfavorits (FEAD) de la Creu Roja i de la Fundació Banc dels Aliments, entre 
d’altres vies (campanyes solidàries, donacions particulars etc.). Al llar de l’any 
les entitats reben aquests aliments en 3 fases,  i per tant, es requereix d’un 
servei de transport que efectuï el transport d’aliments des de la central de la 
FEAD a Barcelona a la Fundació privada Asproseat d’Esplugues. 
 
La descripció de l’objecte del contracte: 
- El contracte té per objecte el servei de transport d’aliments provinents del Fons 
Europeu d’Ajut als més desfavorits de la Creu Roja i de la Fundació Banc dels 
Aliments al punt d’emmagatzematge ubicat a la Fundació Privada ASPROSEAT 
PROA Esplugues.   
- Es tracta d’un contracte de servei.  
- Codi CPV: 60161000-4 
- Aquest contracte no comporta, en cap cas, exercici d’autoritat pública.  
 
La justificació de que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar 
l’aplicació de les regles generals de contractació: 
El contractista no ha subscrit contractes menors durant l’any 2019 que superin 
els 15.000,00€ més I.V.A.  
 
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 

2.900,00€ 609,00€ 3.509,00€ 68.23103.22699 Serveis i 
activitats 
d’acció social. 

 
La justificació de 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 no ha subscrit contractes menors durant l’any 2019 que superin 
els 15.000,00€ més I.V.A.  
 
Vigència del contracte:  
El contracte tindrà valor des de la data d’adjudicació fins el 31/12/2019. 
 
Lloc de la prestació:  
Lloc de recepció dels aliments: Polígon industrial Zona Franca, Barcelona. (nau 
industrial de recollida a determinar en cada moment) 



 
Lloc de destí dels aliments: Fundació Privada Asproseat PROA Esplugues. 
Avinguda. Miranda, 11-19, 08950 d’Esplugues de Llobregat. 
 
Termini de garantia o justificació del seu no establiment:  
No en té degut a la naturalesa de la prestació. 
 
Forma de pagament del preu: 
Transferència bancària. 
 
Responsable del contracte: 
Treballadora social. Serveis socials bàsics. Departament d’Acció social i salut. 
 
Especificacions tècniques de la prestació: 
- La prestació objecte del contracte és el servei de transport d’aliments provinents 
del Fons Europeu d’Ajut als més desfavorits de la Creu Roja i de la Fundació 
Banc dels Aliments al punt d’emmagatzematge, ubicat a la Fundació Privada 
ASPROSEAT PROA Esplugues.  
- El trasllat dels aliments s’efectuarà mitjançant la recepció dels aliments des de 
la nau industrial que la FEAD estableixi en cada cas (polígon industrial de la Zona 
Franca) fins a la Fundació Privada Asproseat d’Esplugues de Llobregat (a l’Avda. 
Miranda, 11-19, 08950, Esplugues de Llobregat).  
- El servei s’ha de dur a terme el dia i hora que es plantegin en cada una de les 
fases que estableix la FEAD. 
- El preu del contracte és una estimació, ja que l’import final va en funció del 
volum total d’aliments que es traslladin en cadascuna de les 3 fases (3 cops / 
l’any). 
- La quantitat d’aliments que s’ha establert per contracte és una estimació, que 
s’ha valorat tenint en compte la quantitat de kg transportats durant l’any 2018 i 
en l’augment del número de beneficiaris que creix exponencialment cada any. 
- El pes a transportar ve determinat en cada una de les fases, per la quantitat i 
pes dels productes, així com l’embalatge i palets de fusta. 
 

Concepte Preu /kg Quantitat 
orientativa 

Preu sense IVA IVA (21%) 

Quilos traslladats 
inclou: 
aliments 
embalatges 
palets 

0,031€ 93.550 kg 2.900,00€ 609,00€ 

 
Justificació de la insuficiència de mitjans: 
L’Ajuntament no disposa de mitjans materials ni personals propis per dur a terme 
el servei requerit. 
 
Sol·licitud de la oferta enviada a l’empresa o empreses amb aptitud per 
l’execució del contracte: 



 
S’ha fet una única sol·licitud d’oferta a l’empresa Servigatrans 2010 S.L., que té 
la capacitat i habilitació professional requerides per a dur a terme la prestació del 
contracte.  
 
Valoració de l’oferta o ofertes presentades: 
L’oferta presentada per Servigatrans 2010 S.L. de 2900,00€, més 609,00€ en 
concepte d’IVA (21%) i import final de 3.509,00€ (I.V.A inclòs) s’ajusta a les 
necessitats de l’Ajuntament i compleix les condicions i requeriments de la 
prestació objecte del contracte. 
 
Persona física o jurídica a la que es proposa realitzar l’adjudicació: 
Denominació:  Servigatrans 2010 S.L 
NIF B-65324782 
Domicili: C/ Xarel·lo, 1, nau 1, 08758 Cervelló. 
Telèfon: 936617165 i 675768639 
Email: comercial@servigatrans.com 
 
Compliment de les obligacions fiscals i amb la seguretat social: 
Consten a l’expedient els certificats acreditatius de que la persona física o 
jurídica en favor de la que 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 el servei de 
transport d’aliments provinents del Fons Europeu d’Ajut als més desfavorits de 
la Creu Roja i la Fundació del Banc dels Aliments fins al punt d’emmagatzematge 
de la Fundació Privada ASPROSEAT PROA Esplugues. 
2. Declarar que s’ha procedit a la comprovació de la regla d’incompatibilitat de 
l’article 118.3 de la Llei 9/2017. 
3. Aprovar el pressupost del contracte per import de 2.900,00€, més 609,00€ i 
import total de 3.509,00€ (IVA inclòs).  
4. Adjudicar el contracte a favor de Servigatrans, S.L., amb NIF B-65324782, per 
import de 2.900,00€, més 609,00€ i import total de 3.509,00€ (IVA inclòs). 
5. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
import de 2.900,00€, més 609,00€ i import total de 3.509,00€ (IVA inclòs), a 
càrrec de la partida 68 23103 22699, del pressupost municipal de l’exercici 2019. 



 
6. El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’Ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura o factures 
corresponents degudament signades per l’adjudicatària i degudament 
conformades per la persona designada responsable del projecte. 
7. El contracte estarà vigent des de la seva adjudicació i fins al 31 de desembre 
de 2019. 
8. La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, serà la Treballadora Social, senyora ... 
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. 
 

 

20. Proposta d’aprovació del primer pagament relatiu al Projecte II Influjove 
curs 2018-2019 (exp. 2018/4/2748). 
El Projecte anomenat “INFLUJOVE” pretén buscar el nexe entre l’administració i 
els joves. Consisteix en oferir per cada Institut (La Mallola, Joanot Martorell i 
Severo Ochoa) dos premis per curs escolar amb l’objectiu de fomentar la 
informació i participació dels joves, potenciar les seves habilitats comunicatives, 
l’estimulació i la valoració de l’esforç. 
 
Els premis Influjoves consisteixen en una dotació econòmica de 75 euros 
trimestrals, que es fan possible gràcies a la participació de l’alumnat dels centres 
educatius de 4rt d’ESO, batxillerat i CFGM d’Esplugues 
 
El procediment més adient per concedir aquesta dotació serà abonar directament 
al beneficiari/a, prèvia justificació tècnica que hagi realitzat les funcions 
establertes al Projecte Influjove. 
 
A l’efecte es va elaborar un document regulador de les condicions, del qual es 
va donar compte a la Junta de Govern Local de data 5 de desembre de 2018. En 
dit acord s’aprovava una despesa de 450,00 euros, per fer front a les obligacions 
econòmiques derivades del II Projecte Influjove pel que fa al primer trimestre del 
curs 2018-2019 i també s’aprovava una despesa de 1.350,00 euros, per a fer 
front a les obligacions econòmiques derivades del II Projecte Influjove dels quals 
900 euros pel que fa referència al segon i tercer trimestre del curs 2018-2019 i a 
més 450,00 euros per a fer front a les despeses del primer trimestre del III 
Projecte Influjove curs 2019-2020.  
 
El premi (subvenció) seria abonar al beneficiari/a, prèvia justificació tècnica que 
s’ha realitzat les funcions establertes al II Projecte Influjove, consta a l’expedient 
informe tècnic on es proposa modificar la forma de pagament dels premis, 
atorgant una dotació econòmica per alumne i en cada trimestre de 75 euros. 
 
De conformitat amb el que estableix l’apartat 5 del document regulador de 
l’atorgament de Premis Influjoves, s’ha procedit a fer una selecció dels 
participants. Així, en data 10 i 11 de desembre del 2018 els alumnes van assistir 



 
a l’entrevista de selecció i van presentar un vídeo explicant les seves motivacions 
a l’Oficina Jove d’Emancipació 
 
Vist l’informe emès pel Tècnic de Joventut. 
 
S’acorda: 
 
PRIMER.- Atorgar els Premis corresponents al II Projecte INFLUJOVE pel curs 
2018-2019 per un import total 1.350,00 euros, en concepte de dotació 
econòmica.   
 
SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa total de 1.350,00 euros corresponent 
al II Projecte INFLUJOVE del curs 2018-2019, a càrrec de la partida 
36.33700.48010 – Suport projecte Influjove, del pressupost vigent, a favor dels 
alumnes seleccionats (en el cas que siguin majors d’edat) o del seu pare, mare 
o tutor legal (si l’alumne és menor d’edat),  amb el imports resultants que així 
mateix s’indiquen al següent quadre: 
 

INSTITUT ALUMNE MARE / PARE IMPORT 

Severo Ochoa 
M. J. M. V. M. L.V. C. 225 euros 
M. G. R. (major d’edat) 225 euros 

Joanot Martorell 
M. O. C. N. C. P. 225 euros 
N. U.Q. G. Q. B. 225 euros 

La Mallola 
C. P. R. A. P. R. 225 euros 
J. R. G. N. G.G. 225 euros 

 
Les quantitats compromeses en la present proposta per import total de 1.350,00 
euros seran pagades en tres terminis corresponents al primer, segon i tercer 
trimestre del curs 2018-2019 a favor dels alumnes seleccionats (en el cas que 
siguin majors d’edat) o del seu pare, mare o tutor legal (si l’alumne és menor 
d’edat), previ reconeixement de les obligacions. 
 
TERCER.- Reconèixer les obligacions i proposar el pagament de 450,00 euros 
(75 euros/alumne), en concepte de la dotació econòmica corresponent al primer 
trimestre del curs 2018-2019 relatiu al II Projecte INFLUJOVE a cada alumne 
segons el quadre detallat al punt anterior de la present proposta .  
 

INSTITUT ALUMNE MARE / PARE IMPORT 

Severo Ochoa 
M. J. M. V. M. L.V. C. 75 euros 
M. G. R. (major d’edat) 75 euros 

Joanot Martorell 
M. O. C. N. C. P. 75 euros 
N. U.Q. G. Q. B. 75 euros 

La Mallola 
C. P. R. A. P. R. 

75 euros 



 
J. R. G. N. G.G. 75 euros 

 
 

 

21. Proposta d’aprovació del nou conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, l'AMB i l'Institut Municipal de 
Serveis Socials de Barcelona per a la regulació al CUESB (exp. 
2019/2401/1374). 
L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) va definir ja  en el seu moment en  el 
seu Pla d’Actuació que una de les prioritats consistia en fer front als efectes de 
la crisi econòmica en els col·lectius més febles. Per altra banda la Llei 31/2010, 
de 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, defineix un conjunt de 
principis que responen a tenir present una atenció de les necessitats socials de 
manera general, com en el punt e) de l’article 1 referit a l’equilibri i la cohesió 
social, i en l’article 14H que contempla la competència metropolitana per a 
promoure la implantació de polítiques públiques comunes en matèria de serveis 
municipals i de foment de la cohesió social i territorial, amb la finalitat de millorar 
les condicions de vida de la ciutadania i l’equilibri territorial dels municipis que la 
integren. 
 
Dins d’aquest marc, les atencions a les situacions d’emergències socials es 
podrien considerar com una de les actuacions més paradigmàtiques de lluita 
contra l’exclusió social i d’atenció de situacions de significativa gravetat. En 
aquest sentit, un dels projectes més importants que ha estat desplegat en els 
darrers anys  en el territori ha estat emprès per l’Ajuntament de Barcelona, a 
través de l’impuls d’un servei d’atenció a les emergències socials que actualment 
presta atenció a la població barcelonina i en molts casos a la població de la pròpia 
Àrea metropolitana no domiciliada a la ciutat de Barcelona des de l’any 2015 amb 
el primer conveni signat amb l’AMB. 
 
L’AMB pretén continuar potenciant  la cooperació interadministrativa per tal 
d’afavorir la prestació de serveis en matèria d’emergències socials, 
particularment en casos que la conformació d’un servei únic pot resultar 
especialment complex i onerós per la manca de massa crítica de demanda per 
mantenir-ho en les condicions adients. 
 
En aquest esperit, el nou conveni instrumentat substituint el vigent fins a 31 de 
desembre de 2018 ,  ha estat signat entre l’AMB i com a novetat, de la banda 
municipal per l’Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona ( IMSB) atès 
que a partir de l’1 de març de 2018 aquest organisme ha passat a ostentar les 
competències en matèria de urgències socials en la modalitat de gestió directa. 
Aquest nou conveni marc planteja una vigència del període 2019-2022. 
 
L’Àrea Metropolitana de Barcelona ha estat cooperant amb els municipis del seu 
àmbit territorial per a poder donar cobertura dels serveis assistencials en l’àmbit 
de les emergències socials, establint un sistema d’adhesions dels ajuntaments 
del seu àmbit territorial, entre ells Esplugues de Llobregat, al nou  conveni de 



 
col·laboració signat amb l’Ajuntament de Barcelona, per tal de garantir la 
prestació dels serveis d’emergències, col·laboració a la que es dona continuïtat 
amb el nou conveni signat entre l’AMB i l’Institut Municipal de Serveis socials de 
Barcelona. 
 
L’adhesió a aquest nou conveni 2019-2022 continuaria garantint  a la ciutadania 
d’Esplugues de Llobregat l’atenció a les urgències socials que poguessin sorgir 
fora de l’horari laboral dels serveis socials municipals i atenció a les emergències 
socials durant 24 hores al dia, desplaçant un equip de suport al territori quan hi 
hagi hagut un emergències ordinàries: incendi, inundació, explosió, 
desallotjament preventiu, esfondrament..., mort o temptativa: accident de trànsit, 
suïcidi, violència de gènere...; o afectes de la climatologia adversa: allotjament 
de les persones que pernocten al carrer quan hi hagi risc de neu o fred extrem. 
 
Vist l’informe emès per la Directora del Servei d’Acció Social, que recull una 
valoració favorable a l’adhesió a aquest nou conveni de col·laboració per a la 
cobertura d’emergències i urgències socials a Esplugues de Llobregat, ja que 
dona garantia de cobertura d’unes necessitats que afecten a la ciutadania que, 
fins ara, es cobrien tan sols per part dels cossos de seguretat a nivell local i, per 
altra banda, que disposar del recurs del Centre d’Emergències i Urgències 
socials de Barcelona (CUESB) suposa un valor afegit a la tasca que duen a terme 
els cossos de seguretat i els serveis socials en quant a les atencions bàsiques 
de les persones. 
 
Vist que a l’esmentat informe s’expressa que “l’adhesió per part de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat al present conveni suposa una aportació de 0,46 euros 
per habitant, i un cost total anual per part de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat de 21.109,40€ atesa l’actual població del municipi de 45.890 habitants 
(xifra calculada segons Idescat). La despesa d’aquest conveni està prevista en 
el pressupost per l’any 2019, a través de la partida 68 23100 46400 anomenada 
“Conveni de Col·laboració amb Cobertura Emergència i Urgències” 
  
S’acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat al  nou 
conveni marc de col·laboració entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Institut 
Municipal de Serveis Socials de Barcelona, per a la cobertura d’emergències i 
urgències socials a Esplugues de Llobregat amb vigència pel període 2019-2022 
 
SEGON.- Autoritzar, disposar i reconèixer una obligació de despesa de 
21.109,40€ amb càrrec, a la partida 68 23100 46400 anomenada “Conveni de 
Col·laboració amb Cobertura Emergència i Urgències”. 
 

 

22. Proposta d’aprovació d'ajuts econòmics puntuals en concepte 
d'emergències socials (exp. 2019/2331/2883). 
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 8 sol·licituds de 14 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 14 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  

10/986 E, S SUBMINISTRAMENTS 

AIGÜES DE 
BARCELONA, 
EMG.CIA, SA CAN VIDALET 15,84 € 

10/986 E, S SUBMINISTRAMENTS 

AIGÜES DE 
BARCELONA, 
EMG.CIA, SA CAN VIDALET 21,10 € 

14/119 MM, F SUBMINISTRAMENTS 
ENDESA 
ENERGIA S.A CAN VIDALET 82,21 € 

14/119 MM, F SUBMINISTRAMENTS 
ENDESA 
ENERGIA S.A CAN VIDALET 27,15 € 

14/119 MM, F SUBMINISTRAMENTS 
ENDESA 
ENERGIA S.A CAN VIDALET 91,83 € 

14/119 MM, F SUBMINISTRAMENTS 
ENDESA 
ENERGIA S.A CAN VIDALET 86,77 € 

11/765 CM, M SUBMINISTRAMENTS 
ENDESA 
ENERGIA S.A CENTRE 73,10 € 

11/765 CM, M SUBMINISTRAMENTS 
ENDESA 
ENERGIA S.A CENTRE 68,46 € 

11/1133 NH, L DESPESES ESCOLAR 

ESCOLA 
FOLCH I 
TORRES LA PLANA 310,00 € 

16/255 S, H DESPESES ESCOLAR 
ESCOLA JOAN 
MARAGALL CAN VIDALET 135,00 € 



 

17/677 PA, ME 
DESPESES DE 
ÒPTICA 

ÒPTICA DEL 
PENEDES CAN VIDALET 59,00 € 

12/726 I, A 
DESPESES DE 
ÒPTICA 

ÒPTICA DEL 
PENEDES CAN VIDALET 59,00 € 

12/634 V, R DESPESES ESCOLAR 
ESCOLA 
GRAS SOLER CAN VIDALET 145,00 € 

12/634 V, R DESPESES ESCOLAR 
ESCOLA 
GRAS SOLER CAN VIDALET 145,00 € 

 
SEGON.- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions corresponents a una 
despesa total de 1.319,46€, 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  

10/986 E, S AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA 15,84 € 
10/986 E, S AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA 21,10 € 
14/119 MM, F ENDESA ENERGIA S.A 82,21 € 
14/119 MM, F ENDESA ENERGIA S.A 27,15 € 
14/119 MM, F ENDESA ENERGIA S.A 91,83 € 
14/119 MM, F ENDESA ENERGIA S.A 86,77 € 
11/765 CM, M ENDESA ENERGIA S.A 73,10 € 
11/765 CM, M ENDESA ENERGIA S.A 68,46 € 
11/1133 NH, L ESCOLA FOLCH I TORRES 310,00 € 
16/255 S, H ESCOLA JOAN MARAGALL 135,00 € 
17/677 PA, ME ÒPTICA DEL PENEDES 59,00 € 
12/726 I, A ÒPTICA DEL PENEDES 59,00 € 
12/634 V, R ESCOLA GRAS SOLER 145,00 € 
12/634 V, R ESCOLA GRAS SOLER 145,00 € 

 
TERCER.- Les quantitats reconegudes en la present proposta, per valor total de 
1.319,46 euros, seran pagades de forma individualitzada, als creditors següents: 
 

EXP.SIAS CREDITOR NIF_CREDITOR DADES BANCÀRIES IMPORT 

10/986 

AIGÜES DE 
BARCELONA, EMG.CIA, 
SA A66098435 

ES612100874056020
0268061 15,84 € 

10/986 

AIGÜES DE 
BARCELONA, EMG.CIA, 
SA A66098435 

ES612100874056020
0268061 21,10 € 

14/119 ENDESA ENERGIA S.A A81948077 
ES380198060166202
3216928 82,21 € 

14/119 ENDESA ENERGIA S.A A81948077 
ES380198060166202
3216928 27,15 € 

14/119 ENDESA ENERGIA S.A A81948077 
ES380198060166202
3216928 91,83 € 

14/119 ENDESA ENERGIA S.A A81948077 
ES380198060166202
3216928 86,77 € 



 

11/765 ENDESA ENERGIA S.A A81948077 
ES380198060166202
3216928 73,10 € 

11/765 ENDESA ENERGIA S.A A81948077 
ES380198060166202
3216928 68,46 € 

11/1133 
ESCOLA FOLCH I 
TORRES Q0868051D 

ES182100032354020
0220400 310,00 € 

16/255 
ESCOLA JOAN 
MARAGALL Q5855043E 

ES852100045985020
0081186 135,00 € 

17/677 ÒPTICA DEL PENEDES B58442500 
ES060081528332000
1111714 59,00 € 

12/726 ÒPTICA DEL PENEDES B58442500 
ES060081528332000
1111714 59,00 € 

12/634 ESCOLA GRAS SOLER Q0868038A 
ES292100307216220
0018198 145,00 € 

12/634 ESCOLA GRAS SOLER Q0868038A 
ES292100307216220
0018198 145,00 € 

 
QUART.- Proposar el pagament corresponent a les quantitats econòmiques 
aprovades en la present resolució. 
 

 

23. Proposta de resolució de sol·licituds d’ajuts econòmics, dins l’àmbit 
d’Acció Social, en concepte de beques d’activitats esportives, curs 2018-
2019 (exp. 2019/2448/2779). 
L’Ajuntament d’Esplugues destina una part dels seus pressupostos a 
l’atorgament d’uns ajuts econòmics parcials en funció de la situació 
socioeconòmica de la família, en concepte de beques d’activitats esportives per 
a persones empadronades a Esplugues i que assisteixen a cursos d’activitats 
físiques o escoles esportives d’Esplugues. 
 
La Junta de Govern Local va aprovar el document “Barems i criteris per a 
l’atorgament d'ajuts econòmics d’Esplugues de Llobregat”, curs 2018-2019 i la 
seva posterior modificació, en sessions ordinàries de dates 29 de juny i 21 de 
desembre de 2018 respectivament i va acordar la convocatòria de presentació 
de sol·licituds per aquests tipus d’ajuts. 
 
Ateses les 157 sol·licituds d’ajuts econòmics presentades i vist l’informe emès 
per la UJA de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania, on fa constar que  s’ha realitzat 
la valoració administrativa corresponent a aquests tipus d’ajuts econòmics, en 
compliment dels barems i criteris per a l’atorgament d’ajuts econòmics de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, curs 2018-2019. 
 
Vist el Reglament d'obres, activitats i serveis aprovat mitjançant Decret 179/1995 
de la Generalitat de Catalunya, en la part que regula l'activitat subvencionadora 
de l'Administració. 
 
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g. del Decret 
d’alcaldia núm. 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.- Estimar un total de 111 sol·licituds d’ajuts econòmics, dels següents 
menors, en concepte de beques d’activitats esportives, pel curs 2018-2019, amb 
els percentatges de bonificació valorats per cada cas que s’indiquen: 
 

ALUMNE/A         
Primer Cognom Segon Cognom Nom Cost Activitat % Beca 
A M J 410,00 € 90% 
A M J    490,00 €  90% 
A G I 450,00 € 90% 
A G H 120,00 € 90% 
B B Y 374,00 € 90% 
B M A 408,00 € 65% 
C R N 430,00 € 90% 
C G A    152,76 €  40% 
C R L    152,76 €  65% 
C B J 430,00 € 90% 
C C A 152,76 € 65% 
C E Z 430,00 € 90% 
C  A 430,00 € 90% 
C P J 430,00 € 25% 
C P J 410,00 € 25% 
D  N 479,00 € 90% 
D R M 450,00 € 90% 
D V V 183,66 € 65% 
E R M 450,00 € 90% 
E R R 200,00 € 90% 
E  O 599,00 € 90% 
E E I 430,00 € 90% 
E  S 230,00 € 65% 
E M M 450,00 € 90% 
E  M 430,00 € 90% 
E G A 430,00 € 90% 
E G D 430,00 € 65% 
E P T 95,55 € 90% 
F A A 450,00 € 90% 
G N F 400,00 € 40% 
G S A 183,66 € 65% 
G G S 152,76 € 50% 
G G A 100,00 € 25% 
G P I 200,00 € 90% 
G C M 450,00 € 65% 
G V A 152,76 € 65% 
G M M 504,00 € 90% 
G G K 374,00 € 90% 
G G K 183,66 € 65% 
G G M 408,00 € 90% 
G G M 152,76 € 65% 
G I J 430,00 € 90% 
G L C 813,90 € 65% 
G L G 400,00 € 65% 
G P I 450,00 € 90% 
H H J 350,00 € 90% 
H H J 350,00 € 90% 
H Z O 450,00 € 40% 



 
J T D 450,00 € 90% 
J  W 450,00 € 90% 
K E M 430,00 € 90% 
L S X 638,90 € 90% 
L T I 450,00 € 65% 
M F I 410,00 € 65% 
M C E 450,00 € 90% 
M M C 152,76 € 65% 
M  K 450,00 € 90% 
M P M 227,67 € 65% 
M R J 430,00 € 90% 
M  G 450,00 € 90% 
M E R 430,00 € 90% 
M V V 210,00 € 65% 
M L E 408,00 € 65% 
M Y A 450,00 € 40% 
M C I 106,92 € 65% 
M R A 693,90 € 90% 
M R T 638,90 € 90% 
M C A 183,66 € 65% 
M  A 450,00 € 90% 
N  N 450,00 € 90% 
N A N 360,00 € 65% 
N A Y 378,00 € 65% 
N  M 152,76 € 50% 
O D J 450,00 € 90% 
O T S 450,00 € 90% 
O D I 549,00 € 90% 
O B I 450,00 € 90% 
O B Y 450,00 € 90% 
P  O 183,66 € 65% 
P G V 183,66 € 65% 
P G J 350,00 € 90% 
P R M 300,00 € 90% 
R Z A 450,00 € 90% 
R P L 408,00 € 90% 
R P V 374,00 € 90% 
R R E 450,00 € 40% 
R T A 152,76 € 65% 
R T D 152,76 € 65% 
R O G 374,00 € 90% 
S D P 450,00 € 90% 
S  A 152,76 € 65% 
S H Y 152,76 € 65% 
S D P 410,00 € 90% 
S D W 450,00 € 90% 
S G A 183,66 € 65% 
S G S 183,66 € 65% 
S S P 450,00 € 25% 
T Q J 152,76 € 65% 
T Q M 152,76 € 65% 
T V B 450,00 € 40% 
V G N 152,76 € 65% 
V C J 450,00 € 90% 
V D D 200,00 € 90% 
V D D 450,00 € 90% 



 
V P A 300,00 € 90% 
V P R 300,00 € 90% 
V Y F 450,00 € 90% 
V B P 370,00 € 50% 
V M J 493,64 € 90% 
V M J 493,64 € 90% 
V M O 493,64 € 90% 

 
 
SEGON.- Desestimar un total de 45 sol·licituds d’ajuts econòmics en concepte 
de beques d’activitats esportives, curs 2018-2019, que es detallen a continuació 
pels motius que al mateix s’indiquen: 
 

CLUB DE FUTBOL CAN VIDALET     
TUTOR/A LEGAL   
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom Motiu de la Desestimació 

   F EMPADRONAMENT FORA DEL MUNICIPI 
A S K EMPADRONAMENT FORA DEL MUNICIPI 
M  G SOL·LICITUD DUPLICADA I RESOLTA 
M G J EMPADRONAMENT INFERIOR A 1 ANY 
N M M EMPADRONAMENT FORA DEL MUNICIPI 
N  G EMPADRONAMENT FORA DEL MUNICIPI 
O  O SOL·LICITUD DUPLICADA I RESOLTA 
P M V EMPADRONAMENT FORA DEL MUNICIPI 
R B M SUPERA BAREMS ECONÒMICS 
S   K EMPADRONAMENT FORA DEL MUNICIPI 
          
 
FUTBOL ASSOCIACIÓ ESPLUGUENC  
TUTOR/A LEGAL   
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom Motiu de la Desestimació 

C G M 
SUPERA BAREMS DE CAPITAL 
IMMOBILIARI 

F G A SUPERA BAREMS ECONÒMICS 

H G M 
SUPERA BAREMS DE CAPITAL 
IMMOBILIARI 

H G M 
SUPERA BAREMS DE CAPITAL 
IMMOBILIARI 

          
DINAMIKS  
TUTOR/A LEGAL   
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom Motiu de la Desestimació 

G L MT SUPERA BAREMS ECONÒMICS 
          
CLUB VOLEIBOL ESPLUGUES  
TUTOR/A LEGAL   
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom Motiu de la Desestimació 

B E I 
PRESENTACIÓ SOL.LICITUD 
FORA DE TERMINI 

D S M SUPERA BAREMS ECONÒMICS 

M P L 
EMPADRONAMENT FORA DEL 
MUNICIPI 



 

M P L 
EMPADRONAMENT FORA DEL 
MUNICIPI 

M E V 
SUPERA BAREMS DE CAPITAL 
IMMOBILIARI 

M E V 
SUPERA BAREMS DE CAPITAL 
IMMOBILIARI 

  
         
ESPLU-ARTISTIC CLUB PATÍ 
TUTOR/A LEGAL   
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom Motiu de la Desestimació 

G M J SUPERA BAREMS ECONÒMICS 
          
 
GIMNASIO JUDO-TAO 
TUTOR/A LEGAL   
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom Motiu de la Desestimació 

H M AM 
EMPADRONAMENT FORA DEL 
MUNICIPI 

          
 
CLUB ESCOLA ESPORTIVA ESPLUGUENC D'ESCACS 
TUTOR/A LEGAL   
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom Motiu de la Desestimació 

S A A 
SUPERA BAREMS DE CAPITAL 
IMMOBILIARI 

Z B SE SUPERA BAREMS ECONÒMICS 
 

CLUB GIMNASTICA ESPLUGUES LES MORERES 
TUTOR/A LEGAL   
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom Motiu de la Desestimació 

G B P NO REALITZA L'ACTIVITAT 
 

C.F. CAN BUIXERES 
TUTOR/A LEGAL   
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom Motiu de la Desestimació 

M M MA CENTRE ESCOLAR NO SUBVENCIONAT 
 

CLUB NATACIÓ ESPLUGUES 
TUTOR/A LEGAL   
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom Motiu de la Desestimació 

M F S 
SUPERA BAREMS DE CAPITAL 
IMMOBILIARI 

M F S 
SUPERA BAREMS DE CAPITAL 
IMMOBILIARI 

M F S 
SUPERA BAREMS DE CAPITAL 
IMMOBILIARI 

 
ESCOLA PRAT DE LA RIBA 
TUTOR/A LEGAL   



 
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom Motiu de la Desestimació 

P R DJ ACTIVITAT NO SUBVENCIONABLE 
 

DUET ESPLUGUES, S.A. (ESPORTIVES) 
TUTOR/A LEGAL   
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom Motiu de la Desestimació 

F B N ACTIVITAT NO SUBVENCIONABLE 
 

DUET ESPLUGUES, S.A. (ACTIVITATS FÍSIQUES) 
TUTOR/A LEGAL   
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom Motiu de la Desestimació 

G R M 
SUPERA BAREMS DE CAPITAL 
IMMOBILIARI 

G R M 
SUPERA BAREMS DE CAPITAL 
IMMOBILIARI 

G R M 
SUPERA BAREMS DE CAPITAL 
IMMOBILIARI 

G R R SUPERA BAREMS ECONÒMICS 
G R R SUPERA BAREMS ECONÒMICS 
G R R SUPERA BAREMS ECONÒMICS 
H M A EMPADRONAMENT FORA DEL MUNICIPI 
L V M ACTIVITAT NO SUBVENCIONABLE 
P M S SUPERA BAREMS ECONÒMICS 
P M S SUPERA BAREMS ECONÒMICS 
R M A NO REALITZA L'ACTIVITAT 
R M A NO REALITZA L'ACTIVITAT 
T A I ACTIVITAT NO SUBVENCIONABLE 
T M R EMPADRONAMENT FORA DEL MUNICIPI 

 
TERCER.- No admetre a tràmit la sol·licitud d’ajut econòmic, en concepte de 
beques d’activitats esportives, curs 2018-2019, que es detallen a continuació 
atès que la persona interessada ha presentat la sol·licitud fora del termini 
establert per aquests tipus d’ajuts: 

      
TUTOR/A LEGAL 

Primer Cognom Segon Cognom Nom 
B E IM 

 
QUART.- Autoritzar i disposar una despesa total màxima de 31.399,82 euros, 
que aniran a càrrec de la partida pressupostària 68.23100.48018 del pressupost 
vigent, en concepte de beques d’activitats esportives, a favor dels tutors legals 
que es relacionen, amb el imports resultants que així mateix s’indiquen: 

CLUB DE FUTBOL CAN VIDALET (G58798364) 
 

TUTOR/A LEGAL  

Primer Cognom Segon 
Cognom Nom Cost Ajuntament 

A G R 450,00 € 
C S Y 450,00 € 
C D D 450,00 € 
D C M 450,00 € 



 
D F K 450,00 € 
D C M 450,00 € 
D C M 200,00 € 
D  A 450,00 € 
E Z A 200,00 € 
E Z A 450,00 € 
G L D 450,00 € 
G P A 450,00 € 
L T M 450,00 € 
M  M 450,00 € 
M  G 450,00 € 
M  L 450,00 € 
M B A 450,00 € 
O  O 450,00 € 
O M M 450,00 € 
O M M 450,00 € 
O M M 450,00 € 
P P S 200,00 € 
P O R 450,00 € 
P G L 450,00 € 
R V N 450,00 € 
R G Y 450,00 € 
S B J 450,00 € 
T L M 450,00 € 
T R N 450,00 € 
V P T 450,00 € 
V A L 450,00 € 
Z B C 450,00 € 
Z  L 450,00 € 

 
 

FUTBOL ASSOCIACIÓ ESPLUGUENC(CIF Centre :G-61.396.065)  

TUTOR/A LEGAL   
Primer 

Cognom 
Segon 

Cognom Nom Cost Ajuntament 
B R M 430,00 € 
C R A 430,00 € 
C  S 430,00 € 
E  A 430,00 € 
E  H 430,00 € 
G C R 350,00 € 
G D M 430,00 € 
G D M 430,00 € 
H S L 350,00 € 
H S L 350,00 € 
I L M 430,00 € 
I  A 430,00 € 
K S A 430,00 € 
L G M 400,00 € 
M R A 430,00 € 
N A K 400,00 € 
P H M 120,00 € 
P I L 430,00 € 
R G E 430,00 € 
R  E 300,00 € 



 
 

CLUB GIMNASTICA ESPLUGUES LES MORERES(CIF Centre :G-58.761.289) 

TUTOR/A LEGAL  

Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom Cost Ajuntament 

L G M 813,90 € 
R R M 638,90 € 
R R M 693,90 € 
S P Y 638,90 € 

 
ESPLU-ARTISTIC CLUB PATÍ(CIF Centre :G67107201)     
TUTOR/A LEGAL       
Primer 
Cogno

m 
Segon 

Cognom Nom Cost Ajuntament 

B A M 374,00 € 
G G S 120,00 € 
G G S 408,00 € 
G G S 374,00 € 
L T M 408,00 € 
M P V 408,00 € 
R P D 374,00 € 
R P D 408,00 € 
R O F 374,00 € 

 
CLUB ESCOLA ESPORTIVA ESPLUGUENC D'ESCACS(G65004038) 
TUTOR/A LEGAL   

Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom Cost Ajuntament 

A D M 410,00 € 

C M M 410,00 € 

F P E 410,00 € 

P I L 410,00 € 
 

CLUB HANDBOL ESPLUGUES(CIF Centre :G58734989)  

TUTOR/A LEGAL   
Primer 

Cognom 
Segon 

Cognom Nom Cost Ajuntament 
B E F 599,00 € 
B E F 479,00 € 
G F R 504,00 € 
O J I 549,00 € 
       

 
GIMNASIO JUDO-TAO(CIF Centre :G58589037) 

TUTOR/A LEGAL  

Primer Cognom Segon 
Cognom Nom Cost Ajuntament 

N A M    360,00 €  
N A M    378,00 €  

 
CLUB NATACIÓ ESPLUGUES(CIF Centre :G-58.436.494) 



 
TUTOR/A LEGAL   

Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom Cost Ajuntament 

M S J    493,64 €  
M S J    493,64 €  
M S J    493,64 €  
P D C    300,00 €  
P D C    300,00 €  

 

CENTRO CULTURAL ANDALUZ PLAZA MACAEL(CIF Centre :G58545005)  

TUTOR/A LEGAL       
Primer 

Cognom 
Segon 
Cogno

m 
Nom Cost Ajuntament 

G F J    100,00 €  
M B A    230,00 €  
V H R    210,00 €  

 
CLUB BASQUET NOU ESPLUGUES (G64941552) 
TUTOR/A LEGAL   

Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom Cost Ajuntament 

A DL M    490,00 €  
 

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA PENYA ESPLUGUES(CIF Centre :G-58.510.876) 
TUTOR/A LEGAL   

Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom Cost Ajuntament 

B B I    370,00 €  
 
 

DUET ESPLUGUES, S.A.(CIF Centre :A-63.876.346) 
TUTOR/A LEGAL   

Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom Cost Ajuntament 

P L M    227,67 €  
G P B    183,66 €  
C L J    106,92 €  
M R F    152,76 €  
S G D    183,66 €  
S G D    183,66 €  
C P E    183,66 €  
V C J    183,66 €  
S C R    183,66 €  
Q V M    152,76 €  
R P O    152,76 €  
C C L    152,76 €  
G C L    152,76 €  
G G S    152,76 €  
G G S    183,66 €  
T A I    152,76 €  
T A I    152,76 €  
Q L Y    152,76 €  
H  K    152,76 €  
H  K    152,76 €  
G G M    152,76 €  



 
V A M    152,76 €  
C  S    183,66 €  

 
CINQUÈ.- Autoritzar i disposar una despesa màxima de 152,76 euros, que aniran 
a càrrec de la partida pressupostària 68.23100.48018 del pressupost vigent, a 
favor de les entitats que es relacionen a continuació, amb el imports resultants 
que així mateix s’indiquen i en concepte de beques d’activitats esportives de dos 
menors tutelats per la Generalitat de Catalunya a través del Centre Residencial 
d’Acció Educativa Ferrer i Guàrdia. 
 

ENTITATS N.I.F. COST AJUNTAMENT 
DUET ESPLUGUES, S.A. A63876346 152,76 € 

 
SISÈ.- Les quantitats compromeses en la present proposta, per valor total de 
31.552,58 euros, previ el reconeixement de les obligacions, seran pagades 
proporcionalment en tres terminis, durant els mesos de març i juliol de 2019, a 
les entitats que a continuació es detallen: 
 

ENTITAT C.I.F. Tram 1 Tram 2 Tram 3 TOTAL 
CLUB DE FUTBOL 
CAN VIDALET G58798364 3.757,50 €  3.757,50 € 3.757,50 € 11.272,50€ 

FUTBOL 
ASSOCIACIÓ 
ESPLUGUENC 

G58510876 2.179,00€ 2.092,98€ 2.093,02 € 6.365,00€ 

CLUB 
GIMNÀSTICA 
ESPLUGUES LES 
MORERES 

G58761289 767,86 € 767,85 € 767,86 € 2.303,57€ 

ESPLU-ARTISTIC 
CLUB PATÍ G67107201 978,40€ 870,40€ 870,40€ 2.719,20€ 

CLUB ESCOLA 
ESPORTIVA 
ESPLUGUENC 
D’ESCACS 

G65004038 369,00€ 368,99 € 369,01 € 1.107,00€ 

CLUB DE 
HANDBOL 
ESPLUGUES 

G58734989 639,30€ 639,30€ 639,30€ 1.917,90€ 

GIMNASIO JUDO – 
TAO G58589037 159,90€ 159,90€ 159,90€ 479,70€ 

CLUB NATACIÓ 
ESPLUGUES G58436494 624,27 € 624,27 € 624,30€ 1.872,84 € 

CENTRO 
CULTURAL 
ANDALUZ PLAZA 
MACAEL 

G58545005 103,66€ 103,66€ 103,68 € 311,00€ 

CLUB BÀSQUET 
NOU ESPLUGUES G64941552 147,00€ 147,00€ 147,00€ 441,00€ 

ASSOCIACIÓ 
ESPORTIVA 
PENYA 
ESPLUGUES 

G58510876 61,67€ 61,66€ 61,67€ 185,00€ 



 
DUET 
ESPLUGUES, S.A. A63876346 859,31€ 859,17€ 859,39€ 2.577,87€ 

 
El pagament de les quantitats corresponents al tercer termini, es realitzarà de 
manera proporcional en funció del nivell d’assistència a l’activitat dels alumnes 
becats, efectivament acreditada pels centres durant tot el curs. 
 
SETÈ.- Reconèixer les obligacions i proposar el pagament de 10.646,87 euros, 
corresponents al primer trimestre del curs 2018-2019, en concepte de beques 
d’activitats esportives. 
 
VUITÈ.- Reconèixer les obligacions i proposar el pagament de 10.452,68 euros, 
corresponents al segon trimestre del curs 2018-2019, en concepte de beques 
d’activitats esportives. 
 

 

24. Proposta d’aprovació de la justificació d’una subvenció atorgada en 
2018 a l’ESCOLA LOLA ANGLADA pel desenvolupament de l’activitat de 
conveni "Smart classroom Project" (exp. 2018/156/2243). 
L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’any 2018 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 21 de desembre de 2018, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
ESCOLA LOLA ANGLADA una subvenció de 7.750,00 euros pel 
desenvolupament de l’activitat “Smart Classroom Project_Biblioteca del futur 
2018”. 
 
Vist que en data 20 de desembre 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’Educació. 
  
S’acorda: 
 
Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat ESCOLA LOLA 
ANGLADA, amb NIF Q5856020B, per valor de  12.924,80 euros, en relació a la 
subvenció de 7.750,00 euros atorgada pel desenvolupament de l’activitat “Smart 
Classroom Project_Biblioteca del futur 2018”. 
 



 
 

25. Proposta d’aprovació de la justificació d’una subvenció atorgada en 
2018 a l’ESCOLA LOLA ANGLADA pel desenvolupament de l’activitat 
"Transport colònies escolars" (exp. 2018/115/2243). 
L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’any 2018 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 21 de desembre de 2018, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
ESCOLA LOLA ANGLADA una subvenció de 7.750,00 euros pel 
desenvolupament de l’activitat “Smart Classroom Project_Biblioteca del futur 
2018”. 
 
Vist que en data 20 de desembre 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’Educació. 
  
S’acorda: 
 
Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat ESCOLA LOLA 
ANGLADA, amb NIF Q5856020B, per valor de  12.924,80 euros, en relació a la 
subvenció de 7.750,00 euros atorgada pel desenvolupament de l’activitat “Smart 
Classroom Project_Biblioteca del futur 2018”. 
  
 

26. Proposta d’aprovació de la justificació d’una subvenció atorgada en 
2018 a l’ESCOLA PRAT DE LA RIBA pel desenvolupament de l’activitat de 
conveni (exp. 2018/179/2244). 
L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’any 2018 defineixen, 
entre d’altres, els requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, 
per aquest Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en 
qualsevol dels àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació 
de justificar l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma d’acreditar 
la realització de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la subvenció, com al 
procediment intern a seguir per valorar i aprovar aquesta justificació. 
 



 
En data 14 de desembre de 2018, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
ESCOLA PRAT DE LA RIBA una subvenció de 7.752,43 euros pel 
desenvolupament de la Programació anual 2018. 
 
Vist que en data 18 de desembre 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’Educació. 
 
S’acorda: 
 
Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat ESCOLA PRAT 
DE LA RIBA, amb NIF Q5855037G, per valor de 7.804,75 euros, en relació a la 
subvenció de 7.752,00 euros atorgada pel desenvolupament de la Programació 
anual 2018. 
 

 

27. Proposta d’aprovació de la justificació d’una subvenció atorgada en 
2018 a l’ASSOCIACIÓ DE DONES DE LA PLANA pel desenvolupament de 
l’activitat "Trobada de puntaires" (exp. 2018/35/2243). 
L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’any 2018 defineixen, 
entre d’altres, els requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, 
per aquest Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en 
qualsevol dels àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació 
de justificar l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma d’acreditar 
la realització de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la subvenció, com al 
procediment intern a seguir per valorar i aprovar aquesta justificació. 
 
En data 13 de juliol de 2018, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
ASSOCIACIÓ DE DONES LA PLANA una subvenció de 300,00 euros pel 
desenvolupament de l’activitat “Trobada de Puntaires”, any 2018. 
 
Vist que en data 20 de desembre 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 de Cultura. 
  
S’acorda: 
 
Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat ASSOCIACIÓ 
DE DONES LA PLANA, amb NIF G58595448, per valor de 599,41 euros, en 
relació a la subvenció de 300,00 euros atorgada pel desenvolupament de 
l’activitat “Trobada de Puntaires”, any 2018. 



 
 

 

28. Proposta d’aprovació de la justificació d’una subvenció atorgada en 
2018 a AMICS DE LA MÚSICA PARRÒQUIA SANTA MAGDALENA pel 
desenvolupament de les activitats de conveni (exp. 2018/27/2244). 
L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’any 2018 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 1 de juny de 2018, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat AMICS 
DE LA MUSICA DE LA PARRÒQUIA DE SANTA MAGDALENA D'ESPLUGUES 
DE LLOBREGAT una subvenció de 7.250,00 euros pel desenvolupament del 
Festival de Música Clàssica i tradicional i activitats 2018. 
 
Vist que en data 14 de desembre 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 de Cultura. 
  
S’acorda: 
 
Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat AMICS DE LA 
MUSICA DE LA PARRÒQUIA DE SANTA MAGDALENA D'ESPLUGUES DE 
LLOBREGAT, amb NIF G61514501, per valor de 16.241,79  euros, en relació a 
la subvenció de 7.250,00 euros atorgada pel desenvolupament del Festival de 
Música Clàssica i tradicional i activitats 2018. 
 

 

29. Proposta d’aprovació de la justificació d’una subvenció atorgada en 
2018 a l’ESCOLA JOAN MARAGALL pel desenvolupament de l’activitat 
"Activitats escolars complementàries" (exp. 2018/6/2243). 
 
L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’any 2018 defineixen, 
entre d’altres, els requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, 
per aquest Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en 
qualsevol dels àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació 
de justificar l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma d’acreditar 
la realització de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la subvenció, com al 
procediment intern a seguir per valorar i aprovar aquesta justificació. 



 
 
En data 13 de juliol de 2018, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
ESCOLA JOAN MARAGALL una subvenció de 970,63 euros pel 
desenvolupament de les “Activitats complementàries 2018”. 
 
Vist que en data 29 d’octubre 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’Educació. 
  
S’acorda: 
 
Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat ESCOLA JOAN 
MARAGALL, amb NIF Q5855043E, per valor de 1.424,50 euros, en relació a la 
subvenció de 970,63 euros atorgada pel desenvolupament de les “Activitats 
complementàries 2018”. 
 

 

30. Proposta d’aprovació de la justificació d’una subvenció atorgada en 
2018 a l’ESCOLA JOAN MARAGALL pel desenvolupament de l’activitat 
"Projecte Interdisciplinar i Setmana Cultural" (exp. 2018/5/2243). 
L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’any 2018 defineixen, 
entre d’altres, els requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, 
per aquest Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en 
qualsevol dels àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació 
de justificar l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma d’acreditar 
la realització de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la subvenció, com al 
procediment intern a seguir per valorar i aprovar aquesta justificació. 
 
En data  13 de juliol de 2018, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
ESCOLA JOAN MARAGALL una subvenció de 1.407,42 euros pel 
desenvolupament del “Projecte Interdisciplinar i Setmana Cultural 2018”. 
 
Vist que en data 29 d’octubre 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’Educació. 
  
S’acorda: 
 
Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat ESCOLA JOAN 
MARAGALL, amb NIF Q5855043E, per valor de 1.691,18 euros, en relació a la 



 
subvenció de 1.407,42 euros atorgada pel desenvolupament del “Projecte 
Interdisciplinar i Setmana Cultural 2018”. 
  
 

31. Proposta d’aprovació de la justificació d’una subvenció atorgada en 
2018 a l’ESBART VILA D'ESPLUGUES pel desenvolupament de l’activitat 
"19è Festival de Dansa, Intercanvi Esbarts" (exp. 2018/50/2243). 
L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’any 2018 defineixen, 
entre d’altres, els requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, 
per aquest Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en 
qualsevol dels àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació 
de justificar l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma d’acreditar 
la realització de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la subvenció, com al 
procediment intern a seguir per valorar i aprovar aquesta justificació. 
 
En data  20 de juliol de 2018, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
ESBART VILA D’ESPLUGUES una subvenció de 740,00 euros pel 
desenvolupament del “19è Festival de dansa Esplugues”, any 2018. 
 
Vist que en data  4 de febrer de 2019 l’entitat  presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i 
que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General reguladora 
de la concessió de subvencions i a les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic administrativa de 
l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Servei de Cultura. 
  
S’acorda: 
 
Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat ESBART VILA 
D’ESPLUGUES, amb NIF G60737764, per valor de  914,00  euros, en relació 
a la subvenció de 740,00 euros atorgada pel desenvolupament del “19è Festival 
de dansa Esplugues”, any 2018. 
 
 

 
I sense més assumptes a tractar, a les 11:05 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. 
 


