
 
JGL-12/07/2019-26 

 
Junta de Govern 

 
SESSIÓ DECISÒRIA ORDINÀRIA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 12 DE 

JULIOL DE 2019 
 

A la Casa Consistorial d’Esplugues de Llobregat, a la sala de reunions, a les 
13:45 hores del dia 12 de juliol de 2019, es reuneix la Junta de Govern Local en 
sessió decisòria Ordinària, en primera convocatòria, sota la Presidència de 
l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero, amb l’assistència dels regidors i regidores: 
 
Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal  
SARA FORGAS UBEDA 
MONTSERRAT ZAMORA ANGULO 
MANUEL POZO LOPEZ 
OLIVER JOSE PEÑA ESTEVEZ 
EDUARDO SANZ GARCIA 
MARIA ISABEL AGUILERA MULERO 
 
Secretari 
PEDRO CARMONA PEREZ 
 
Interventor 
JAVIER VICEN ENCUENTRA 
 
 
Oberta la sessió per la Sra. alcaldessa, s’hi entra en l’examen i debat dels 
assumptes que es relacionen a l’ordre del dia. 
 
 
1. Aprovació, si escau, de l’acta núm. 25/19 corresponent a la sessió 
ordinària de data 5 de juliol de 2019. 
 
Per la Sra. alcaldessa i en relació a l’esborrany de l’acta núm. 25/19 corresponent 
a la sessió ordinària de data 5 de juliol de 2019 es pregunta si hi ha objecció 
d'alguna classe i no assenyalant-se'n cap, s'aprova l’esmentada acta per 
unanimitat i en compliment del que disposa l'article 107 de la Llei 8/1987, de 15 
d'abril, municipal i de règim local de Catalunya i l'article 110 del Reglament 
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, es transcriurà 
al llibre d'actes, autoritzant-se amb les signatures de la Sra. alcaldessa i Sr. 
secretari. 
 
 

TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

2. Proposta de personació en el recurs contenciós-administratiu núm. 
120/2019-A. 
 



 
Mitjançant escrit de data 14 de maig de 2019, el Jutjat Contenciós Administratiu 
número 3 de Barcelona ha emplaçat a aquest Ajuntament per a que es personi 
davant el mateix jutjat en el recurs contenciós administratiu núm. 120/2019-A, 
interposat per ELECTRICITAT BOQUET, S.L, contra l’anunci del plec de 
condicions econòmiques administratives que han de regir el contracte d’obres 
del Pla de renovació i millora de l’enllumenat públic de l’Ajuntament d’Esplugues 
de Llobregat. 
 
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. 120/2019-A, 
que es tramita en el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona. 
 
2n.- Que la representació i defensa d'aquesta Corporació sigui assumida, 
indistintament, pels lletrats d'aquesta, ... 
 
 
3. Proposta d’aprovació de la certificació final del contracte d’obres 
ordinàries de reforma i millora de l’accessibilitat del carrer Sant Gabriel. 
 
El contracte d’obres ordinàries de reforma i millora de l’accessibilitat del carrer 
Sant Gabriel, entre l’avinguda Cornellà i el carrer Serra del Montsec, d’Esplugues 
de Llobregat, es va adjudicar per acord de la Junta de Govern Local de dia 13 
d’abril de 2018 a l’empresa CIVIL STONE, S.L. (CIF B-65349623),  per un import 
net de 199.000,00€, més 41.790,00€ en concepte d’IVA, en total 240.790,00€, 
IVA inclòs. 
 
Atès l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals de data 26 de juny 2019 del 
que resulta que s’han realitzat els amidaments de l’obra realment executada, 
comportant un increment en els amidaments aprovats, el que suposa un import 
total d’obra executada de 245.715,93€, IVA inclòs, resultant un increment de 
4.925,93€, IVA inclòs, que equival al 2,04573695%, i proposen l’aprovació de la 
certificació final del contracte de la obra per l’import assenyalat. Segons aquest 
mateix l’informe, no resta cap partida ni import pendent de certificar de l’obra 
realment executada. 
 
Aquest excés de medició no supera el 10% del preu definitiu del contracte que 
possibilita ometre la prèvia aprovació expressa de la modificació del contracte en 
els termes previstos en l’article 234.3 del Text Refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, de 
conformitat amb el previst a la Disposició Transitòria primera de la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
S’acorda: 
 



 
PRIMER.- Aprovar la certificació final del contracte d’obres ordinàries de reforma 
i millora de l’accessibilitat del carrer Sant Gabriel, entre l’avinguda Cornellà i el 
carrer Serra del Montsec, adjudicat a CIVIL STONE, S.L. (CIF B-65349623), que 
recull l'amidament definitiu de l'obra realment executada amb una certificació 
final positiva que ascendeix a 4.925,93€ i que suposa un increment 
del 2,04573695% respecte de l'import de l'adjudicació dels treballs, sent el preu 
final del contracte per import net de 203.071,02€, més 42.644,91€ en concepte 
d'IVA, en total 245.715,93€, IVA inclòs. 
 
SEGON.- Autoritzar, disposar i reconèixer una obligació per import de 4.925,93€, 
IVA inclòs, a favor de CIVIL STONE, S.L. (CIF B-65349623), amb càrrec a la 
partida pressupostària 12 15320 61900 2018/2/INVER 3 MILLORA I 
ACCESSIBILITAT SANT GABRIEL del Pressupost vigent.  
 
 
4. Proposta d’aprovació del contracte menor i dels plecs del servei de 
coordinació de seguretat i salut de les obres del pla de renovació i millora 
de l’enllumenat públic. 
 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació del servei de coordinació de 
seguretat i salut per les obres del pla de renovació i millora de l’enllumenat públic 
de d’Esplugues de Llobregat. 
Tipus de contracte: Servei 
 
Objecte: Servei de coordinació de seguretat i salut per les obres del pla de 
renovació i millora de l’enllumenat públic de d’Esplugues de Llobregat. 
Procediment de contractació: Contracte menor. Tramitació: Ordinària 
 
Codi CPV:71317200-5 
 
Valor estimat del contracte: 8.120,00€ 
 
IVA contracte:1.705,20€ 
 
Preu: 9.825,20€ 
 
Durada: La data d'execució material del servei serà acordada entre la persona 
adjudicatària i la persona designada com a responsable del contracte. En tot cas, 
aquest contracte s’estima que s'executarà entre el mes de juliol de 2019 i juny 
de 2020. 
 
Les obres està previst que s’executin entre el mes de juliol de 2019 i fins al mes 
de juny de 2020. 
 
La coordinació de seguretat i salut de les obres tindrà una durada basada en la 
planificació de les obres del projecte executiu i serà duta a terme un cop adjudicat 
el projecte. 
 



 
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 OMX2 TECNICOS, S.L.P, 
amb NIF B-55712913, per import de 9.825,20€ IVA inclòs, que es considera a la 
Memòria justificativa ajustada a les necessitats municipals i a les característiques 
específiques del contracte. La mateixa memòria indica que la persona que es 
proposa com a contractista no ha subscrit amb aquest Ajuntament altres 
contractes menors que individual o conjuntament superin les xifres límit per 
aquest tipus de contracte. 
 
Ha estat comprovada la disponibilitat de crèdit adequat i suficient en el 
pressupost de la corporació per a l’exercici 2019. 
 
Per la qual cosa i de conformitat amb el que s’estableix a la Disposició Addicional 
Segona de la Llei 9/2107, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 
En ús de les competències delegades atorgades mitjançant Decret de l’Alcaldia 
núm. 2198 de 17 de juny de 2019. 
 
S’acorda: 
 
1.- Aprovar  l’expedient de contractació i la MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL 
CONTRACTE MENOR incorporada a l’expedient, aprovant expressament la 
necessitat de procedir a aquesta contractació que té per objecte el  servei de 
coordinació de seguretat i salut per les obres del pla de renovació i millora de 
l’enllumenat públic de d’Esplugues de Llobregat. 
 
2.- Declarar que s’ha procedit a la comprovació de la regla d’incompatibilitat de 
l’article 118.3 de la Llei 9/2017. 
 
3.- Aprovar el plec tècnic (o les condicions) que regiran la realització del 
contracte, establint que el pressupost d’execució del contracte és d’import 
8.120,00€, més 1.705,20€ corresponents al 21% d’IVA.  
 
4.-Adjudicar el contracte a OMX2 TECNICOS S.L.P B-55712913 per import de 
8.120,00€, més 1.705,20€ corresponents al 21% d’IVA, sent un import total del 
9.825,20€, IVA inclòs. 
 
5.- Aprovar la despesa plurianual necessària per a l’execució d’aquest contracte 
per un import de 3.388,00€, IVA inclòs, per a l’exercici econòmic de 2019 amb 
càrrec a la partida 12 16501 61900 ACTUACIONS EFICIENCIA ENERTGETICA 
ENLLUMENAT PUBLIC i fixar la despesa a càrrec de l’exercici 2020 per un 
import de 6.437,20€, IVA inclòs.  
 



 
No obstant, l’adjudicació resta sotmesa a la condició suspensiva d’existència de 
crèdit adequat i suficient per al finançament de les obligacions derivades del 
contracte en l’exercici 2020. 
 
6.- El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura o factures 
corresponents degudament signades per l’adjudicatària i degudament 
conformades per la persona designada responsable del projecte. 
 
7.- La data d'execució material dels treballs serà acordada entre la persona 
adjudicatària i la persona designada com a responsable del contracte. En tot cas 
la data d'execució material del servei serà acordada entre la persona 
adjudicatària i la persona designada com a responsable del contracte. En tot cas, 
aquest contracte s’estima que s'executarà entre el mes de juliol de 2019 i juny 
de 2020. 
 
Les obres està previst que s’executin entre el mes de juliol de 2019 i fins al mes 
de juny de 2020. 
 
La coordinació de seguretat i salut de les obres tindrà una durada basada en la 
planificació de les obres del projecte executiu i serà duta a terme un cop adjudicat 
el projecte. 
 
9.- La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, seran .... 
 
10.- Notificar la present resolució a la persona adjudicatària. 
 
11.- Ordenar la publicació del contracte menor en la forma prevista a l'article 63.4 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
 
5. Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació del servei de 
conservació de la xarxa de clavegueram. 
 
Atesa la necessitat de contractar el servei de conservació de la xarxa de  
clavegueram de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat en els termes previstos 
en l’informe de necessitat i d’idoneïtat i de la memòria justificativa emesos pels 
Servei de Manteniment i Espai Públic d’aquest Ajuntament, amb la descripció 
tècnica realitzada pels mateixos serveis tècnics als plecs de condicions 
tècniques. 
 
En funció del què disposen els articles 17, 25, 116 i 117 de la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), sobre 
disposicions comuns dels contractes, pel que fa referència a la naturalesa del 
contracte, i tot en relació amb 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 
dels articles 122 i 124 de la LCSP, sobre plecs de clàusules particulars, on es fa 



 
preceptiva l'aprovació de l'expedient de contractació i els plecs de condicions 
tècniques i econòmiques que han de regir en el contracte.  
 
Vist l'informe dels Serveis Jurídics, i la fiscalització prèvia per part de la 
Intervenció municipal. 
 
S’acorda: 
 
Primer.- Aprovar la necessitat i idoneïtat d’iniciar l’expedient de contractació del 
servei de conservació de la xarxa de clavegueram de l’Ajuntament d’Esplugues 
de Llobregat de conformitat amb el previst a l’informe de memòria justificativa 
emès pels Servei de Manteniment i Espai Públic. 
 
Segon.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, 
subjecte a regulació harmonitzada, i aprovar els plecs de condicions 
econòmiques administratives i tècniques, relatius al servei de conservació de la 
xarxa de  clavegueram de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, amb un 
pressupost màxim total de licitació de 390.829,50 euros, més 49.567,05 euros 
en concepte d’IVA (import total, 440.396,55 euros, IVA inclòs). 
 
Tercer.-  Declarar que la despesa derivada de l’expedient de contractació 
relativa al servei de conservació de la xarxa de  clavegueram de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat té caràcter plurianual, de conformitat amb l'article 174 
del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i, per tant, 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 futurs exercicis 
pressupostaris. 
 
Aprovar la despesa plurianual derivada d’aquesta contractació, IVA inclòs, es 
farà efectiva per un import màxim anual de 440.396,55.-€ (IVA inclòs), imputable 
al pressupost vigent en cada exercici, dels quals 30.000,00.-€ (IVA inclòs), aniran 
a càrrec de l’exercici econòmic de l’any 2019, a les partides pressupostàries 
següents: 
 
12 16000 22799 Conservació xarxa clavegueram 

 
Així la distribució plurianual de la despesa serà la següent: 
 
Exercici 2019 (01/11/2019 – 31/12/2019): 30.000 € 
Exercici 2020 (01/01/2020 – 31/12/2020): 146.798,85 € 
Exercici 2021 (01/01/2021 – 31/12/2021): 146.798,85 € 
Exercici 2022 (01/01/2022 – 30/10/2022): 116.798,85 € 
 
Cinquè.- Convocar la licitació, d'acord amb el què estableixen els articles 135, 
136 i 156 de la LCSP, publicant el corresponent anunci de licitació al Diari Oficial 
de la Unió Europea i al perfil del contractant de la pàgina web municipal. 
 



 
Sisè.- Designar com a responsable del contracte amb les funcions previstes a 
l’article 62 de la LCSP a les següents persones: 
 
Al Sr. ... enginyer de camins, canals i ports i Director de Manteniment i Espai 
Públic. 
 
A la Sra. ...; arquitecta tècnica i Coordinadora Tècnica d’Espai Públic. 
 
Al Sr. .., Coordinador Operatiu d’Espai Públic. 
 
 
6. Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació per al 
subministrament de dos escenaris. 
 
Atesa la necessitat de contractar el subministrament de dos escenaris a 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat en els termes previstos en l’informe de 
necessitat i d’idoneïtat i de la memòria justificativa emesos pels Servei de 
Manteniment i Espai Públic d’aquest Ajuntament, amb la descripció tècnica  
d’acord amb el plec tècnic redactat pels Serveis Tècnics Municipals, amb un 
pressupost total de 39.990,50€, IVA inclòs, que acompanyen per a la seva 
aprovació. 
 
En funció del què disposen els articles 16, 25, 116 i 117 de la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), sobre 
disposicions comuns dels contractes, pel que fa referència a la naturalesa del 
contracte, i tot en relació amb 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 
dels articles 122 i 124 de la LCSP, sobre plecs de clàusules particulars, on es fa 
preceptiva l'aprovació de l'expedient de contractació i els plecs de condicions 
tècniques i econòmiques que han de regir en el contracte.  
 
Vist l'informe dels Serveis Jurídics, i la fiscalització prèvia per part de la 
Intervenció municipal. 
 
S’acorda: 
 
1.- Aprovar la necessitat i idoneïtat d’iniciar l’expedient de contractació del 
subministrament de dos escenaris a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat de 
conformitat amb el previst a l’informe de memòria justificativa emès pels Servei 
de Manteniment i Espai Públic i del plec tècnic redactat pel mateix servei 
municipal. 
 
2.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat 
abreujat, i aprovar els plecs de condicions econòmiques administratives i 
tècniques, relatius al subministrament de dos escenaris a l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat, amb un pressupost total de licitació de 39.990,50€, 
IVA inclòs, desglossat en un preu net de 33.050,00€ i un IVA de 6.940,50€ 
 



 
3.- Aprovar l’autorització de la despesa de l’expedient de contractació del 
subministrament de dos escenaris a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, per 
import total de 39.990,50 euros, IVA inclòs, imputable al pressupost municipal 
vigent a la partida 12 33800 62900 PROJECTE 2019/2/Inver24. 
 
4.- Convocar la licitació, d'acord amb el què estableixen els articles 135, 136 i 
159 de la LCSP, publicant el corresponent anunci de licitació al perfil del 
contractant de la pàgina web municipal. 
 
5.- Designar com a responsable del contracte amb les funcions previstes a 
l’article 62 de la LCSP a les següents persones: 
 
Director de Manteniment i Espai Públic. 
Arquitecta tècnica municipal i Coordinadora Tècnica d’Espai Públic i Mobilitat. 
Coordinador Operatiu de l’Espai Públic. 
Coordinador Tècnic d’instal·lacions. 
Coordinador de la Unitat Operativa d’Instal·lacions. 
 
 
7. Proposta d’aprovació de la liquidació de les obres d’emergència del 
carrer Enric Morera. 
 
Per Decret de l'Alcaldia número 2019/1382 de data 10 d’abril de 2019 es va 
resoldre la tramitació d'expedient de contractació d'emergència de conformitat 
amb el que disposa l’article 120 de la 120 de la Llei 9/2107, de 8 de novembre, 
de Contractes del Sector Públic, encarregant l’execució de les obres i treballs 
consistents en obrir una rasa per substituir 20 metres del tram de canonada 
sencer en el carrer Enric Morera, des de la cantonada del carrer Baronessa de 
Maldà sentit carrer Gaspar Fàbregas fins a una profunditat suficient per retirar el 
col·lector col·lapsat i reposar el subsol erosionat i el tram de col·lector afectat per 
tal que es pugui tornar a obrir el carrer amb unes condicions de seguretat i 
d’higiene òptimes, a favor de l’empresa Aigües de Barcelona, Empresa 
Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua, S.A. (A-66098435), per un 
preu estimat de 27.218,76€, IVA inclòs. 
 
Atès l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals manifestant que finalitzades 
les obres, s’han realitzat els amidaments de l’obra realment executada, sent 
aquest import un total de 31.580,33 euros (IVA inclòs), el que suposa un 
increment de 4.361,57 euros (IVA inclòs), equivalent a un 16,02413% sobre el 
valor estimat inicialment i que en conseqüència, es proposa l'aprovació de la 
liquidació d'aquests treballs pels imports assenyalats. 
 
S’acorda: 
 
Primer.- Aprovar la liquidació de les obres i treballs consistents en obrir una rasa 
per substituir 20 metres del tram de canonada sencer en el carrer Enric Morera, 
des de la cantonada del carrer Baronessa de Maldà sentit carrer Gaspar 
Fàbregas fins a una profunditat suficient per retirar el col·lector col·lapsat i 
reposar el subsol erosionat i el tram de col·lector afectat per tal que es pugui 



 
tornar a obrir el carrer amb unes condicions de seguretat i d’higiene òptimes, 
d'acord amb l'informe tècnic emès, que ascendeix a una quantitat total de 
31.580,33€, IVA inclòs, a favor de l’empresa Aigües de Barcelona, Empresa 
Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua, S.A. (A-66098435), el que 
suposa un increment de 4.361,57€, IVA inclòs, equivalent a un 16,02413% sobre 
el valor estimat inicialment aprovat per Decret de l'Alcaldia número 2019/1382 
de data 10 d’abril de 2019, mitjançant contractació d’emergència. 
 
Segon.- Aprovar l’autorització, disposició i obligació de la despesa de l’execució 
de les obres i treballs consistents en obrir una rasa per substituir 20 metres del 
tram de canonada sencer en el carrer Enric Morera, des de la cantonada del 
carrer Baronessa de Maldà sentit carrer Gaspar Fàbregas fins a una profunditat 
suficient per retirar el col·lector col·lapsat i reposar el subsol erosionat i el tram 
de col·lector afectat per tal que es pugui tornar a obrir el carrer amb unes 
condicions de seguretat i d’higiene òptimes, d'acord amb l'informe tècnic emès, 
que ascendeix a una quantitat total de 31.580,33€, IVA inclòs, a favor de 
l’empresa Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle 
Integral de l’Aigua, S.A. (A-66098435), el que suposa un increment de 4.361,57€, 
IVA inclòs, equivalent a un 16,02413% sobre el valor estimat inicialment, a càrrec 
de la partida 12 16000 22799 CONSERVACIÓ XARXA CLAVEGUERAM. 
 
 

SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT 

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. 84 de documents O en fase prèvia per un import total de 
367.958,62€. 
 
Relació núm. 85 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 385,47€. 
 
Document O en fase prèvia número 920190005862 per un import total de 
1.864,27€. 
 
Document ADO en fase prèvia número 920190006162 per un import total de 
293,33€. 
 
Tots el documents comptables porten annexat el corresponent document 
justificatiu que ha estat conformat per la persona tècnica adient i fiscalitzada pel 
Servei d’Intervenció. 
  
S’acorda: 
 
Aprovar la relació de despeses i reconeixement d’obligacions següents: 
 



 
1.- Relació núm. 84 de documents O en fase prèvia per un import total de 
367.958,62€. 

 
2.- Relació núm. 85 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
385,47€. 
 
3.- Document O en fase prèvia número 920190005862 per un import total de 
1.864,27€. 
 
4.- Document ADO en fase prèvia número 920190006162 per un import total 
de 293,33€. 

 
 
9. Proposta d’aprovació de l’amortització anticipada de diversos préstecs. 
 
Vist que l'article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera -LOEPISF-, disposa que en el supòsit 
que la liquidació pressupostària se situï en superàvit, aquest es destinarà a reduir 
el nivell d'endeutament net sempre amb el límit del volum d'endeutament si 
aquest fos inferior a l'import del superàvit a destinar a la reducció de deute. 
 
En conseqüència, en data dia 24 d'abril del 2019, el Ple municipal va aprovar 
inicialment la modificació de crèdits mitjançant suplement de crèdit finançat amb 
Romanent de Tresoreria, de conformitat amb el que disposa a l'article 177 del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals -TRLRHL- i article 37 del Reial Decret 
500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de 
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

 
La modificació va entrar en vigor el dia 28 de maig de 2019, transcorregut el 
període d'exposició al públic i suposa un suplement de crèdit per import 
d'1.293.595,53 euros a l'aplicació pressupostaria 11-01100-91300, que 
s'utilitzarà per a l'amortització anticipada total dels tres préstecs següents: 

 
1. Amortització anticipada total del contracte de préstec núm. 
3058/0527/91/1649214463 que es va formalitzar amb l'entitat bancaria Cajamar 
el juliol del 2010 per import de 5.000.000 euros. 

 
L'amortització anticipada aplicable a l'exercici 2019 serà per import de 
48.713,19€, mentre que l'aplicable a l'exercici 2020 serà 650.897,70€, sumant 
un total d'amortització anticipada per import de 699.610,89 euros. 
 
2. Amortització anticipada total del contracte de préstec núm. 0049 4927 103 
0652805 que es va formalitzar amb l'entitat bancaria Banesto (actual Santander) 
el maig del 2010 per import d'1.500.000,00 euros. 
 
L’amortització anticipada aplicable a l'exercici 2019 serà per import de 
28.846,15€, mentre que l'aplicable a l'exercici 2020 serà de 634.615,50€, sumant 
un total d'amortització anticipada per import de 663.461,65 euros. 



 
 
3. Amortització anticipada parcial del contracte de préstec núm.1190423074 que 
es va formalitzar amb l’entitat bancaria CajaMadrid (actual Bankia) el maig del 
2010 per import d’1.688.075,00 euros. 
 
L'amortització anticipada aplicable a l'exercici 2020 serà per import de 8.082,33 
euros. 
 
Per tot l'exposat, 
 
S’acorda: 
 
PRIMER.- APROVAR l'autorització, disposició de la despesa i el reconeixement 
de l'obligació, per import de 699.610,89 euros, en concepte d'amortització 
anticipada total del contracte de préstec núm. 3058/0527/91/1649214463 que es 
va formalitzar el juliol del 2010 per import de 5.000.000,00 euros amb l'entitat 
bancaria Cajamar, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 11-01100-91300. 

 
APROVAR l'autorització, disposició de la despesa i el reconeixement de 
l'obligació, per import de 554,46 euros, en concepte d'interessos de demora de 
préstec núm. 3058/0527/91/1649214463 abans esmentat, amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària 11-01100-31000. 

 
Autoritzar el PAGAMENT en data 22 de juliol del 2019 mitjançant càrrec bancari. 

 
SEGON.- APROVAR l'autorització, disposició de la despesa i el reconeixement 
de l'obligació, per import de 663.461,65 euros, en concepte d'amortització 
anticipada total del contracte de préstec núm. 0049 4927 103 0652805 que es 
va formalitzar el 17-05-2010 per import d'1.500.000,00 euros amb l'entitat 
bancaria Banesto (actual Santander), amb càrrec a l'aplicació pressupostària 11-
01100-91300. 

 
APROVAR l'autorització, disposició de la despesa i el reconeixement de 
l'obligació, per import de 1.538,66 euros, en concepte d'interessos de demora de 
préstec núm. 0049 4927 103 0652805 abans esmentat, amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària 11-01100-31000. 

 
Autoritzar el PAGAMENT en data 30 de setembre del 2019 mitjançant càrrec 
bancari. 

 
TERCER.- APROVAR l'autorització, disposició de la despesa i el reconeixement 
de l'obligació, per import de 8.082,33 euros en concepte d'amortització anticipada 
parcial del contracte de préstec núm. 1190423074 que es va formalitzar el maig 
del 2010 per import d'1.688.075,00 euros amb l'entitat bancaria CajaMadrid 
(actual Bankia), amb càrrec a l'aplicació pressupostària 11-01100-91300. 

 
Autoritzar el PAGAMENT en data 17 d’agost del 2019 mitjançant càrrec bancari. 
 
QUART.- COMUNICAR aquest acord al Departament d'Intervenció i Tresoreria. 



 
 
CINQUÈ.- NOTIFICAR aquest acord a les entitats bancaries interessades. 
 
 
10. Proposta d'aprovació de la sol·licitud de baixa i de devolució de la 
fiança per l'ocupació de l'espai "Esplugues Coworking". 
 
Mitjançant acord de la Junta de Govern de data 29 de juny de 2018 es va aprovar 
la sol·licitud d’ingrés a l’espai “Esplugues Coworking” presentada per 
l’emprenedor ..., com a treballador autònom, concedint un espai per a una 
persona, a l’espai “sala de professionals” en modalitat de jornada complerta (40 
h./setmana) per un preu de 60,00€ més IVA (21%) resultant una quota de 
72,60€/mes. 
 
D’acord amb el que regula el Règim de funcionament del Servei “Esplugues 
Coworking”, i d’acord amb l’informe emès per la Tresoreria, en data 10 de 
setembre de 2018, el Sr. .... va realitzar un ingrés per import de 120,00€ en 
concepte de fiança, per a l’ocupació de l’esmentat espai.   
 
Atès que en data 14 de juny de 2019, amb registre d’entrada núm. 2019/14058, 
el ..., sol·licita la baixa de l’espai “Esplugues Coworking” i la corresponent 
devolució de la fiança dipositada. 
 
Atès l’informe emès per la Directora del Servei de Promoció Econòmica, on 
s’especifica que segons l’apartat 11.3 del Règim de funcionament, aquesta 
renúncia causarà efectes un mes desprès de la seva data de presentació, i que 
es pot procedir a la devolució de la fiança dipositada en el seu dia. 
 
Vist l’informe emès per la Tresoreria Municipal, on s’informa favorablement la 
devolució de la fiança dipositada en el seu dia pel ... 
 
S’acorda: 
 
PRIMER.- Estimar la sol·licitud de baixa de l’espai “Esplugues Coworking” 
presentada pel treballador autònom ..., amb efectes 14 de juliol de 2019. 
 
SEGON.- Retornar al Sr. ... la fiança d’import 120,00€ que té dipositada en 
aquest Ajuntament en concepte de garantia per l’ús de l’espai “Esplugues 
Coworking”. 
 
TERCER.- Notificar el present acord a la persona interessada, indicant-li que la 
devolució de l’esmentada fiança s’efectuarà a partir dels 15 dies següents a la 
recepció d’aquesta notificació mitjançant transferència bancària. 
 
QUART.-  Donar trasllat als Departaments d’Intervenció i Tresoreria d’aquest 
Ajuntament. 
 
 



 
11. Proposta de modificació de l’import de la pròrroga del contracte 
d’assegurances de vehicles subscrit amb l’empresa “Seguros Catalana 
Occidente, SA, de Seguros y Reaseguros”. 
 
En data 22 de juliol del 2016, la Junta de Govern Local va aprovar l’expedient de 
contractació, mitjançant procediment obert i regulació harmonitzada, del servei 
d’assegurances de la Corporació local, relatiu a les següents pòlisses, 
distribuïdes en lots: 
 
Lot 1: Danys a béns mobles i immobles 
Lot 2: Responsabilitat civil i patrimonial 
Lot 3: Flota de vehicles 
Lot 4: Accidents 
Lot 5: Responsabilitat civil d’autoritats 
 
En concret i respecte el lot 3, la Junta de Govern local, prèvia tramitació del 
procediment i comprovació de la capacitat i solvència, va adjudicar-lo a l’empresa 
SEGUROS CATALANA OCCIDENTE, S.A., DE SEGUROS Y REASEGUROS, 
amb NIF A-28119220. 
 
El contracte es va formalitzar el 31 de desembre de 2016, amb una prima anual 
de 10.430,00 euros, amb una durada inicial de dos anys, amb possibilitat de 
pròrrogues anuals, amb una durada màxima total de quatre anys. 
 
El passat 21 de desembre de 2018 i previ l’esgotament de la durada inicial, la 
Junta de Govern va acordar prorrogar per un any tots els lots del contracte 
d’assegurança, amb manteniment de les condicions del contracte, entre elles el 
preu. En concret, el contracte relatiu al lot 3 (flota de vehicles), es va prorrogar 
per l’import de 10.430,00 euros. 
 
Posteriorment, el 24 de gener d’enguany, l’empresa SEGUROS CATALANA 
OCCIDENTE, S.A., DE SEGUROS Y REASEGUROS ha comunicat a aquesta 
Corporació local, que a l’import de la pòlissa anual 2019 s’han d’aplicar unes 
baixes i altes en els vehicles que conformen la flota municipal i que això comporta 
un increment en l’import de la pòlissa de 333,00 euros respecte l’import de la 
pròrroga contractual, passant de 10.430,00 euros a 10.763,00.  
 
En concret, la variació en l’import de la pròrroga contractual venia justificada per 
les altes i baixes dels següents vehicles que integren la flota de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat, un cop comprovat pels serveis municipals i que 
consten a l’expedient 2018/33/1408, és la següent: 
 
1.- Altes de vehicles amb matrícula: 9911KNJ, 0529KNK, 4039KHB i 4034KHB. 
2.- Baixes de vehicles amb matrícules: 8885BRX, B6565WB i 1888CHR. 
 
Vist que la modificació obeïa a les fluctuacions dels vehicles objecte de cobertura 
de la pòlissa d’assegurança, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 
data 1 de març de 2019 es va ajustar l’import de la pòlissa per a l’any 2019 en 
10.763,00 euros. 



 
 
Amb posterioritat a l’adopció de l’esmentat acord, s’evidencia el següent: 
 
1.- L’existència d’una factura, emesa el 7 de gener de 2019, relativa al vehicle 
amb matrícula 0529-KNK (vehicle incorporat a la flota segons acord de la Junta 
de Govern Local de data 1 de març de 2019), per un import total de 97,04 euros, 
corresponent al període 27.08.2018 (data real d’incorporació del vehicle a la flota 
municipal) – 01.01.2019. 
 
2.- L’existència d’una factura, emesa el 7 de gener de 2019, relativa al vehicle 
amb matrícula 9911-KNJ (vehicle incorporat a la flota segons acord de la Junta 
de Govern Local de data 1 de març de 2019), per un import total de 97,04 euros, 
corresponent al període 27.08.2018 (data real d’incorporació del vehicle a la flota 
municipal) – 01.01.2019. 
 
3.- La incorporació a la flota municipal del vehicle amb matrícula 0862-BLD en 
data 30 de gener de 2019 (d’adjunta certificat de la companyia asseguradora), 
fet pel qual consta a l’expedient factura de data 4 de febrer de 2019 i import total 
256,82 euros, corresponent al període assegurat del vehicle 30.01.2019 a 
01.01.2020. 
 
4.- La incorporació a la flota municipal del vehicle amb matrícula 5250-KWP en 
data 29 de maig de 2019 (d’adjunta certificat de la companyia asseguradora), fet 
pel qual consta a l’expedient factura de data 4 de juny de 2019 i import total 
255,64 euros, corresponent al període assegurat del vehicle 29.05.2019 a 
01.01.2020. 
 
Vist l’informe emès pels Serveis Jurídics municipals, 
  
S’acorda: 
 
PRIMER. - Modificar l’import de la pròrroga del contracte d’assegurances de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i, en concret, del lot 3 (flota de vehicles) 
corresponent a l’any 2019 (1 de gener al 31 de desembre), subscrit amb 
l’empresa SEGUROS CATALANA OCCIDENTE, S.A., DE SEGUROS Y 
REASEGUROS, en 11.469,54 euros, justificat en les altes i baixes de vehicles 
municipals, amb el següent detall: 
 
Import pròrroga contractual: 10.763,00 euros 
Increment: 706,54 euros 
Import final pròrroga contractual: 11.469,54 euros 
 
En tot cas, la modificació de l’import de la pròrroga contractual s’ajusta a la 
normativa d’aplicació i, en concret, el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic. 
 
SEGON.- Aprovar l’autorització i disposició de les despeses següents, 
reconeixent les corresponents obligacions, dins el marc del contracte del servei 



 
d’assegurances (lot 3 – flota de vehicles), a favor de la mercantil SEGUROS 
CATALANA OCCIDENTE, S.A., DE SEGUROS Y REASEGUROS: 
 

Concepte Import Període Partida 
econòmica 

Assegurança 
vehicle matrícula 
0529-KNK 

97,04 euros 27.08.18 – 01.01.19 11-92000-22400 
Assegurances 

Assegurança 
vehicle matrícula 
9911-KNJ 

97,04 euros 27.08.18 – 01.01.19 11-92000-22400 
Assegurances 

Assegurança 
vehicle matrícula 
0862-BLD 

256,82 euros 30.01.19 – 01.01.20 11-92000-22400 
Assegurances 

Assegurança 
vehicle matrícula 
5250- KWP 

255,64 euros 29.05.19 – 01.01.20 11-92000-22400 
Assegurances 

IMPORT TOTAL 706,54 euros 
 
 
TERCER.- Notificar el present acord a la empresa SEGUROS CATALANA 
OCCIDENTE, S.A., DE SEGUROS Y REASEGUROS. 
 
 
12. Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació de 
subministrament d’equips informàtics per a les escoles. 
 
Atesa la necessitat de contractar el subministrament de diferents equips 
informàtics per a les escoles i instituts públics d’Esplugues de Llobregat en els 
termes previstos en l’informe de necessitat i d’idoneïtat i de la memòria 
justificativa emesos pel director de Tecnologia i Innovació Tecnològica d’aquest 
Ajuntament, amb la descripció tècnica realitzada pels mateixos serveis tècnics 
als plecs de condicions tècniques. 
 
En funció del què disposen els articles 16, 116 i 117 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), sobre 
disposicions comuns dels contractes, pel que fa referència a la naturalesa del 
contracte, i tot en relació amb 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 
dels articles 122 i 124 de la LCSP, sobre plecs de clàusules particulars, on es fa 
preceptiva l'aprovació de l'expedient de contractació i els plecs de condicions 
tècniques i econòmiques que han de regir en el contracte.  
 
Vist l'informe dels Serveis Jurídics, i la fiscalització prèvia per part de la 
Intervenció municipal. 
 
S’acorda: 
 
Primer.- Aprovar la necessitat i idoneïtat d’iniciar l’expedient de contractació del 
contracte del subministrament de diferents equips informàtics per a les escoles i 



 
instituts públics d’Esplugues de Llobregat de conformitat amb el previst a 
l’informe de memòria justificativa emès pel director de Tecnologia i Innovació 
Tecnològica. 
 
Segon.- Aprovar la declaració d’urgència per a la tramitació del procediment de 
licitació del contracte del subministrament de diferents equips informàtics per a 
les escoles i instituts públics d’Esplugues de Llobregat de conformitat a la 
justificació inclosa a l’informe de necessitat i idoneïtat emès pel director de 
Tecnologia i Innovació Tecnològica. 
 
Tercer.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert i 
tramitació urgent, i aprovar els plecs de condicions econòmiques administratives 
i tècniques, relatius al contracte del subministrament de diferents equips 
informàtics per a les escoles i instituts públics d’Esplugues de Llobregat, amb un 
pressupost de licitació màxim total de 113.617,10 euros més 23.859,59 euros en 
concepte d’IVA (import total, 137.476,69 euros, IVA inclòs). 
 
Quart.-  Aprovar l’autorització de la despesa derivada d’aquesta contractació, 
IVA inclòs, es farà efectiva per un import màxim de 137.476,69€ (IVA inclòs), 
imputable al pressupost vigent, que aniran a càrrec de l’exercici econòmic de 
l’any 2019, a la partida pressupostària següent: 
 
Equips per a processos d'informació: 11 92000 62600 

 
Cinquè.- Convocar la licitació, d'acord amb el què estableixen els articles 135, 
136 i 156 de la LCSP, publicant el corresponent anunci de licitació al perfil del 
contractant de la pàgina web municipal. 
 
Sisè.- Designar com a responsable del contracte amb les funcions previstes a 
l’article 62 de la LCSP a la següent persona: 
 
Al Sr. ..., director de Tecnologia i Innovació Tecnològica. 

 
 

DRETS SOCIALS 
 

13. Proposta aprovació d’ajuts econòmics puntuals en concepte 
d'emergències socials. 
 
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 12 sol·licituds de 42 ajuts presentades pels tècnics referents dels 
Serveis Socials Bàsics municipals, amb el vistiplau de la directora d’Acció Social. 
 
Vist el Reglament d'obres, activitats i serveis aprovat mitjançant Decret 179/1995 
de la Generalitat de Catalunya, en la part que regula l'activitat subvencionadora 
de l'Administració. 
  
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g. del Decret 
d’alcaldia núm. 1466, de 18 de juny de 2015, per a la concessió de subvencions 
amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte. 
  
S’acorda: 
 
PRIMER.- Atorgar un total de 42 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  

10/1763 CM, E  SUBMINISTRAMENTS 
AIGÜES DE BARCELONA, 
EMG.CIA, SA CAN VIDALET 45,16 € 

17/172 LL, A  SUBMINISTRAMENTS 
AIGÜES DE BARCELONA, 
EMG.CIA, SA CAN VIDALET 62,23 € 

17/172 LL, A  SUBMINISTRAMENTS 
AIGÜES DE BARCELONA, 
EMG.CIA, SA CAN VIDALET 130,64 € 

16/226 DA, MA SUBMINISTRAMENTS 
AIGÜES DE BARCELONA, 
EMG.CIA, SA CAN VIDALET 35,48 € 

16/226 DA, MA SUBMINISTRAMENTS 
AIGÜES DE BARCELONA, 
EMG.CIA, SA CAN VIDALET 74,39 € 

16/863 SG, E SUBMINISTRAMENTS 
AIGÜES DE BARCELONA, 
EMG.CIA, SA CAN VIDALET 27,79 € 

16/863 SG, E SUBMINISTRAMENTS 
AIGÜES DE BARCELONA, 
EMG.CIA, SA CAN VIDALET 27,13 € 

15/940 R, A  SUBMINISTRAMENTS 
AIGÜES DE BARCELONA, 
EMG.CIA, SA CAN VIDALET 19,07 € 

15/940 R, A  SUBMINISTRAMENTS 
AIGÜES DE BARCELONA, 
EMG.CIA, SA CAN VIDALET 14,78 € 

16/698 M, A   SUBMINISTRAMENTS 
AIGÜES DE BARCELONA, 
EMG.CIA, SA CAN VIDALET 41,91 € 

16/698 M, A  SUBMINISTRAMENTS 
AIGÜES DE BARCELONA, 
EMG.CIA, SA CAN VIDALET 38,65 € 

17/172 LL, A SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U CAN VIDALET 321,37 € 
17/172 LL, A SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U CAN VIDALET 55,51 € 
16/226 DA, MA SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U CAN VIDALET 92,59 € 
16/863 SG, E SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U CAN VIDALET 203,10 € 
15/940 R, A  SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U CAN VIDALET 20,24 € 
15/940 R, A  SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U CAN VIDALET 22,43 € 
15/940 R, A  SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U CAN VIDALET 21,79 € 
15/940 R, A  SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U CAN VIDALET 27,64 € 
13/516 LA, C SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A CAN VIDALET 396,89 € 

10/1763 CM, E  SUBMINISTRAMENTS NATURGY IBERIA, S.A CAN VIDALET 813,85 € 
10/103 PJ, J SUBMINISTRAMENTS 

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, 
S.A. CAN VIDALET 43,52 € 

10/103 PJ, J SUBMINISTRAMENTS 
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, 
S.A. CAN VIDALET 32,57 € 



 
10/103 PJ, J SUBMINISTRAMENTS 

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, 
S.A. CAN VIDALET 49,19 € 

10/103 PJ, J SUBMINISTRAMENTS 
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, 
S.A. CAN VIDALET 39,30 € 

10/103 PJ, J SUBMINISTRAMENTS 
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, 
S.A. CAN VIDALET 61,35 € 

10/103 PJ, J SUBMINISTRAMENTS 
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, 
S.A. CAN VIDALET 76,74 € 

10/103 PJ, J SUBMINISTRAMENTS 
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, 
S.A. CAN VIDALET 40,73 € 

10/103 PJ, J SUBMINISTRAMENTS 
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, 
S.A. CAN VIDALET 50,93 € 

10/103 PJ, J SUBMINISTRAMENTS NATURGY IBERIA, S.A CAN VIDALET 42,87 € 
10/103 PJ, J SUBMINISTRAMENTS NATURGY IBERIA, S.A CAN VIDALET 114,50 € 
10/103 PJ, J SUBMINISTRAMENTS NATURGY IBERIA, S.A CAN VIDALET 29,75 € 
16/698 M, A   SUBMINISTRAMENTS 

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, 
S.A. CAN VIDALET 122,69 € 

16/863 SG, E SUBMINISTRAMENTS 
COMERCIALIZADORA REGULADA, 
GAS &POWER, S.A. CAN VIDALET 35,05 € 

16/698 M, A   SUBMINISTRAMENTS 
COMERCIALIZADORA REGULADA, 
GAS &POWER, S.A. CAN VIDALET 52,28 € 

16/698 M, A  SUBMINISTRAMENTS 
COMERCIALIZADORA REGULADA, 
GAS &POWER, S.A. CAN VIDALET 38,31 € 

16/698 M, A   SUBMINISTRAMENTS 
COMERCIALIZADORA REGULADA, 
GAS &POWER, S.A. CAN VIDALET 50,19 € 

16/226 DA, MA 
LLOGUER HABITATGE 
ABRIL I MAIG 2019 D.F., O. CAN VIDALET 1.200,00 € 

10/1209 EGZ, M DESPESES ESCOLARS ESCOLA PRAT DE LA RIBA EL CENTRE 75,00 € 
15/416 O, P LACTÀNCIA INFANTIL P.S., L. CAN VIDALET 12,25 € 
11/808 OH, N 

DESPESES LLIBRES 
DE TEXT( 2 Menors) LLIBRERIA ESPLUGUES, S.L. CAN VIDALET 221,96 € 

10/1472 FQ, S 
DESPESES ESCOLARS 
1 Menor ESCOLA JOAN MARAGALL CAN VIDALET 145,00 € 

 
SEGON.- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions corresponents a una 
despesa total de 5.026,82€, 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  

10/1763 CM, E  AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA 45,16 € 
17/172 LL, A  AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA 62,23 € 
17/172 LL, A  AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA 130,64 € 
16/226 DA, MA AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA 35,48 € 
16/226 DA, MA AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA 74,39 € 
16/863 SG, E AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA 27,79 € 
16/863 SG, E AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA 27,13 € 
15/940 R, A  AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA 19,07 € 
15/940 R, A  AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA 14,78 € 
16/698 M, A   AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA 41,91 € 
16/698 M, A  AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA 38,65 € 
17/172 LL, A ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U 321,37 € 
17/172 LL, A ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U 55,51 € 
16/226 DA, MA ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U 92,59 € 



 
16/863 SG, E ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U 203,10 € 
15/940 R, A  ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U 20,24 € 
15/940 R, A  ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U 22,43 € 
15/940 R, A  ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U 21,79 € 
15/940 R, A  ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U 27,64 € 
13/516 LA, C ENDESA ENERGIA S.A 396,89 € 

10/1763 CM, E  NATURGY IBERIA, S.A 813,85 € 
10/103 PJ, J GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 43,52 € 
10/103 PJ, J GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 32,57 € 
10/103 PJ, J GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 49,19 € 
10/103 PJ, J GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 39,30 € 
10/103 PJ, J GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 61,35 € 
10/103 PJ, J GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 76,74 € 
10/103 PJ, J GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 40,73 € 
10/103 PJ, J GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 50,93 € 
10/103 PJ, J NATURGY IBERIA, S.A 42,87 € 
10/103 PJ, J NATURGY IBERIA, S.A 114,50 € 
10/103 PJ, J NATURGY IBERIA, S.A 29,75 € 
16/698 M, A   GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 122,69 € 
16/863 SG, E COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS &POWER, S.A. 35,05 € 
16/698 M, A   COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS &POWER, S.A. 52,28 € 
16/698 M, A  COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS &POWER, S.A. 38,31 € 
16/698 M, A   COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS &POWER, S.A. 50,19 € 
16/226 DA, MA D.F., O. 1.200,00 € 

10/1209 EGZ, M ESCOLA PRAT DE LA RIBA 75,00 € 
15/416 O, P P.S., L. 12,25 € 
11/808 OH, N LLIBRERIA ESPLUGUES, S.L. 221,96 € 

10/1472 FQ, S ESCOLA JOAN MARAGALL 145,00 € 
 
TERCER.- Les quantitats reconegudes en la present proposta, per valor total de  
5.026,82 euros, seran pagades de forma individualitzada, als creditors següents: 
 

EXP.SIAS CREDITOR DADES BANCÀRIES IMPORT 
10/1763 AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA ES6121008740560200268061 45,16 € 
17/172 AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA ES6121008740560200268061 62,23 € 
17/172 AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA ES6121008740560200268061 130,64 € 
16/226 AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA ES6121008740560200268061 35,48 € 
16/226 AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA ES6121008740560200268061 74,39 € 
16/863 AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA ES6121008740560200268061 27,79 € 
16/863 AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA ES6121008740560200268061 27,13 € 
15/940 AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA ES6121008740560200268061 19,07 € 
15/940 AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA ES6121008740560200268061 14,78 € 
16/698 AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA ES6121008740560200268061 41,91 € 



 
16/698 AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA ES6121008740560200268061 38,65 € 
17/172 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U ES6401980601642010445829 321,37 € 
17/172 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U ES6401980601642010445829 55,51 € 
16/226 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U ES6401980601642010445829 92,59 € 
16/863 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U ES6401980601642010445829 203,10 € 
15/940 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U ES6401980601642010445829 20,24 € 
15/940 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U ES6401980601642010445829 22,43 € 
15/940 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U ES6401980601642010445829 21,79 € 
15/940 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U ES6401980601642010445829 27,64 € 
13/516 ENDESA ENERGIA S.A ES3801980601662023216928 396,89 € 

10/1763 NATURGY IBERIA, S.A ES4321000900910211395503 813,85 € 
10/103 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. ES4321000900910211395503 43,52 € 
10/103 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. ES4321000900910211395503 32,57 € 
10/103 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. ES4321000900910211395503 49,19 € 
10/103 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. ES4321000900910211395503 39,30 € 
10/103 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. ES4321000900910211395503 61,35 € 
10/103 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. ES4321000900910211395503 76,74 € 
10/103 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. ES4321000900910211395503 40,73 € 
10/103 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. ES4321000900910211395503 50,93 € 
10/103 NATURGY IBERIA, S.A ES4321000900910211395503 42,87 € 
10/103 NATURGY IBERIA, S.A ES4321000900910211395503 114,50 € 
10/103 NATURGY IBERIA, S.A ES4321000900910211395503 29,75 € 
16/698 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. ES4321000900910211395503 122,69 € 
16/863 

COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS 
&POWER, S.A. ES4621008740530200059831 35,05 € 

16/698 
COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS 
&POWER, S.A. ES4621008740530200059831 52,28 € 

16/698 
COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS 
&POWER, S.A. ES4621008740530200059831 38,31 € 

16/698 
COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS 
&POWER, S.A. ES4621008740530200059831 50,19 € 

16/226 D.F., O. ES5621003274842200103705 1.200,00 € 
10/1209 ESCOLA PRAT DE LA RIBA ES9821000740080200009468 75,00 € 
15/416 P.S., L. ES9521000028730200598329 12,25 € 
11/808 LLIBRERIA ESPLUGUES, S.L. ES6100810045790001679072 221,96 € 

10/1472 ESCOLA JOAN MARAGALL ES8521000459850200081186 145,00 € 
 
QUART.- Proposar el pagament corresponent a les quantitats econòmiques 
aprovades en la present resolució. 
 
 
14. Proposta de resolució d'ajuts econòmics en concepte de beques 
d’activitats d’estiu 2019. 
 
L’Ajuntament d’Esplugues, amb la finalitat de garantir les necessitats bàsiques 
en l’àmbit de la infància i adolescència, atorga uns ajuts econòmics en funció de 
la situació socioeconòmica de la família, en concepte de beques d’assistència i 
menjador de diverses activitats d’estiu, recollides al programa Espluestiu 2019. 



 
 
En aquest sentit, la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada en data 
29 de juny de 2018, va aprovar el document “Barems i criteris per a l’atorgament 
d'ajuts econòmics”, curs 2018-2019 (posteriorment modificat en data 21 de 
desembre de 2018) i va acordar la convocatòria de presentació de sol·licituds 
per aquests tipus d’ajuts. 
 
Ateses les 57 sol·licituds d’ajuts econòmics presentades i vist l’informe emès per 
la UJA de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania, on es fa constar que s’ha realitzat 
la valoració econòmica i 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; així com el document “Barems i criteris per a l’atorgament 
d'ajuts econòmics” d’aquest Ajuntament. 
 
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g. del Decret 
d’alcaldia núm. 2.198, de 17 de juny de 2019, per a la concessió de subvencions 
amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte. 
 
S’acorda: 
 
Primer.- ESTIMAR un total de 46 sol·licituds d’ajuts econòmics, en concepte de 
beques d’assistència i menjador a diverses activitats d’estiu, any 2019, amb els 
percentatges de bonificació valorats per cada cas que s’indiquen: 
 

Primer Cognom Segon 
Cognom Nom Cost 

Assistència 
Cost 

Menjador 
% 

Beca 
A O M 402,00 € 175,00 € 65% 
A  A 402,00 € 175,00 € 65% 
A  A 402,00 € 175,00 € 65% 
A G H 200,00 € 0,00 € 90% 
B F P 240,00 € 0,00 € 40% 
B C L 167,75 € 0,00 € 90% 
B C S 195,00 € 0,00 € 90% 
B N L 0,00 € 178,50 € 90% 
C F Y 0,00 € 254,00 € 40% 
D M N 0,00 € 178,50 € 90% 
D V A 0,00 € 178,50 € 90% 
E F F 195,00 € 254,00 € 90% 
E B F 195,00 € 178,50 € 90% 
F A A 245,00 € 0,00 € 90% 
F A S 252,00 € 183,00 € 65% 
F C A 203,86 € 0,00 € 90% 
G G K 200,00 € 0,00 € 90% 
G G M 200,00 € 0,00 € 90% 
H  M 0,00 € 140,00 € 90% 
L A E 452,00 € 175,00 € 90% 



 
L A M 452,00 € 175,00 € 90% 
L S M 180,00 € 142,80 € 90% 
L T I 382,50 € 0,00 € 65% 
M V J 240,00 € 200,00 € 90% 
M L E 220,00 € 220,00 € 65% 
M S M 180,00 € 203,20 € 90% 
M M A 92,56 € 0,00 € 65% 
M M B 425,00 € 0,00 € 100% 
N T Y 252,00 € 183,00 € 90% 
N T Y 402,00 € 175,00 € 90% 
P G H 240,00 € 200,00 € 90% 
P G J 240,00 € 200,00 € 90% 
P G T 240,00 € 200,00 € 90% 
P  M 195,00 € 254,00 € 90% 
R C A 135,00 € 0,00 € 90% 
R O G 160,00 € 135,00 € 90% 
S  G 255,28 € 0,00 € 90% 
S  P 255,28 € 0,00 € 90% 
S A V 195,00 € 178,50 € 25% 
S  I 195,00 € 254,00 € 65% 
S  I 402,00 € 175,00 € 65% 
T Q D 180,00 € 142,80 € 65% 
V L D 0,00 € 178,50 € 90% 
V C E 245,00 € 0,00 € 65% 
V B P 125,00 € 0,00 € 90% 
V V M 154,26 € 0,00 € 90% 

 
Segon.- DESESTIMAR un total de 11 sol·licituds d’ajuts econòmics en concepte 
de beques d’assistència i menjador a diverses activitats d’estiu, any 2019, que 
es detallen a l’annex de l’informe adjunt, pels motius que al mateix s’indiquen: 
 
CAMPUS ESPORTIU 
 

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA PENYA ESPLUGUES  
TUTOR LEGAL   
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom Motiu de desestimació 

M C E NO REALITZA L'ACTIVITAT 
M C E NO REALITZA L'ACTIVITAT 

 
CLUB DE FUTBOL CAN VIDALET  
TUTOR LEGAL   
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom Motiu de desestimació 

N V A SUPERA BAREMS ECONÒMICS 

 
 
CASAL D’ESTIU 
 



 
ESPLUGA VIVA      
TUTOR 
LEGAL         
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom Motiu de desestimació 

O I M NO REALITZA L'ACTIVITAT 
           
ESPURNES      
TUTOR 
LEGAL         
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom Motiu de desestimació 

L G M EMPADRONAMENT INFERIOR A 1 ANY 
M C S RENUNCIA A LA SOL·LICITUD 
Q P M SUPERA BAREMS ECONÒMICS 
 
 
CASAL D’AGOST 
 
ASSOCIACIÓ CLUB PUBILLA CASES  
TUTOR 
LEGAL         
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom Motiu de desestimació 

O   S NO REALITZA L'ACTIVITAT 
 
 
CASAL 
ESPORTIU  
DUET ESPLUGUES, S.A. (CIF Centre :A-63.876.346)   
TUTOR 
LEGAL       
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom Motiu de desestimació 

P N M SUPERA BAREMS ECONÒMICS 
E P F ABSCÈNCIA DE DADES ECONÒMIQUES 
E P F ABSCÈNCIA DE DADES ECONÒMIQUES 

 
 
Tercer.- AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER les obligacions 
corresponents a una despesa de 12.294,67 euros, amb càrrec de la partida 
pressupostària 68.23100.48018 del pressupost vigent, en concepte de beques 
d’assistència i menjador a diverses activitats d’estiu, any 2019, a favor dels tutors 
legals que es relacionen, amb el imports resultants que així mateix s’indiquen:  
 
CAMPUS ESPORTIU 
 
ASSOCIACIÓ ESPORTIVA PENYA ESPLUGUES (CIF Centre: G-58.510.876) 
TUTOR LEGAL             

Primer Cognom Segon Cognom Nom 
Beca 
Casal 

Beca 
Menjador 

Total 
Beca 



 
B B I 112,50 € 0,00 € 112,50 € 
              
CLUB BASQUET NOU ESPLUGUES (CIF Centre: G-64.941.552) 
TUTOR LEGAL             

Primer Cognom Segon Cognom Nom 
Beca 
Casal 

Beca 
Menjador 

Total 
Beca 

B C C 96,00 € 0,00 € 96,00 € 
M H T 425,00 € 0,00 € 425,00 € 
 
CLUB DE FUTBOL CAN VIDALET (CIF G58798364)  
TUTOR LEGAL             

Primer Cognom Segon Cognom Nom 
Beca 
Casal 

Beca 
Menjador 

Total 
Beca 

A G R 220,50 € 0,00 € 220,50 € 
L T M 248,63 € 0,00 € 248,63 € 
 
ESPLU-ARTISTIC CLUB PATÍ (CIF G67107201) 
TUTOR LEGAL             

Primer Cognom Segon Cognom Nom 
Beca 
Casal 

Beca 
Menjador 

Total 
Beca 

C V C 121,50 € 0,00 € 121,50 € 
G G S 180,00 € 0,00 € 180,00 € 
G G S 180,00 € 0,00 € 180,00 € 
G G S 180,00 € 0,00 € 180,00 € 
L T M 143,00 € 143,00 € 286,00 € 
R O F 144,00 € 121,50 € 265,50 € 
 
 
FUTBOL ASSOCIACIÓ ESPLUGUENC (CIF Centre :G-61.396.065) 
TUTOR LEGAL             

Primer Cognom Segon Cognom Nom 
Beca 
Casal 

Beca 
Menjador 

Total 
Beca 

G C R 216,00 € 180,00 € 396,00 € 
G C R 216,00 € 180,00 € 396,00 € 
G C R 216,00 € 180,00 € 396,00 € 
V A L 216,00 € 180,00 € 396,00 € 
V C A 159,25 € 0,00 € 159,25 € 
 
 
CASAL D’ESTIU 
 
ASSOCIACIÓ CLUB ESPLAI PUBILLA CASES (CIF G58300237)  
TUTOR LEGAL             

Primer Cognom Segon Cognom Nom 
Beca 
Casal 

Beca 
Menjador 

Total 
Beca 

A  F 163,80 € 118,95 € 282,75 € 
A  F 126,75 € 165,10 € 291,85 € 
C N A 0,00 € 101,60 € 101,60 € 
F T L 175,50 € 228,60 € 404,10 € 
I  S 175,50 € 228,60 € 404,10 € 
L B C 0,00 € 160,65 € 160,65 € 
M R C 0,00 € 160,65 € 160,65 € 
M S A 162,00 € 182,88 € 344,88 € 



 
N P E 0,00 € 160,65 € 160,65 € 
T  H 226,80 € 164,70 € 391,50 € 
V S M 0,00 € 160,65 € 160,65 € 
 
 
       
ESPLUGA VIVA (CIF G58698424)  
TUTOR LEGAL             

Primer Cognom Segon Cognom Nom 
Beca 
Casal 

Beca 
Menjador 

Total 
Beca 

B C M 150,98 € 0,00 € 150,98 € 
B C M 175,50 € 0,00 € 175,50 € 
B M L 175,50 € 160,65 € 336,15 € 
Q V M 117,00 € 92,82 € 209,82 € 
              
 
ESPURNES ((CIF G58433418) 
TUTOR LEGAL             

Primer Cognom Segon Cognom Nom 
Beca 
Casal 

Beca 
Menjador 

Total 
Beca 

S L E 162,00 € 128,52 € 290,52 € 
 
 
CASAL DE MENUTS 
 
ASSOCIACIÓ CLUB ESPLAI PUBILLA CASES (CIF G58300237)  
TUTOR 
LEGAL             
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom 

Beca 
Casal 

Beca 
Menjador 

Total 
Beca 

A M A 48,75 € 44,63 € 93,38 € 
M   A 0,00 € 126,00 € 126,00 € 

 
 
CASAL D’AGOST 
 
ASSOCIACIÓ CLUB ESPLAI PUBILLA CASES (CIF G58300237)  
TUTOR 
LEGAL             
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom 

Beca 
Casal 

Beca 
Menjador 

Total 
Beca 

A F A 406,80 € 157,50 € 564,30 € 
A F A 406,80 € 157,50 € 564,30 € 
A  N 261,30 € 113,75 € 375,05 € 
A  F 261,30 € 113,75 € 375,05 € 
O  S 261,30 € 113,75 € 375,05 € 
O  S 261,30 € 113,75 € 375,05 € 
T  H 361,80 € 157,50 € 519,30 € 

 
 
CASAL ESPORTIU 
 
DUET ESPLUGUES, S.A. (CIF A63876346)  
TUTOR LEGAL       

Primer Cognom 
Segon 
Cognom Nom 

Beca 
Casal 

Beca 
Menjador 

Total 
Beca 



 
C C C 183,47 € 0,00 € 183,47 € 
M E M 60,16 € 0,00 € 60,16 € 
S  D 229,75 € 0,00 € 229,75 € 
S  D 229,75 € 0,00 € 229,75 € 
V D J 138,83 € 0,00 € 138,83 € 

 
 
Quart.- PROPOSAR el pagament corresponent a les quantitats aprovades en la 
present resolució, per import total de 12.294,67 euros, a les entitats següents, 
d’acord amb les activitats que així mateix s’indiquen: 
 
CAMPUS ESPORTIUS: 
Associació Esportiva Penya Esplugues (CIF G58510876) ..................... 112,50 € 
Club de Basquet Nou Esplugues (CIF Centre: G-64.941.552) ............... 521,00 € 
Club De Futbol Can Vidalet (CIF G58798364) ....................................... 469,13 € 
Esplu-Artístic Club Patí (CIF G67107201) ........................................... 1.213,00 € 
Futbol Associació Espluguenc (CIF G61396065) ................................ 1.743,25 € 
 
CASAL D’ESTIU: 
Ass. Club Esplai Pubilla Cases (CIF G58300237) ............................... 2.863,38 € 
Esplai Espurnes (CIF G58433418) ......................................................... 290,52 € 
Espluga Viva (CIF G58698424) .............................................................. 872,45 € 
 
CASAL DE MENUTS: 
Ass. Club Esplai Pubilla Cases (CIF G58300237) .................................. 219,38 € 
 
CASAL D’AGOST: 
Ass. Club Esplai Pubilla Cases (CIF G58300237) ............................... 3.148,10 € 
 
CASAL ESPORTIU: 
Duet Esplugues, S.A. (CIF A63876346) ................................................. 841,96 € 
 
 
Cinquè.- COMUNICAR la concessió d’aquests ajuts a la Base de Datos Nacional 
de Subvenciones, com a sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 
Sisè.- NOTIFICAR aquesta resolució a les persones i entitats interessades. 
 
Setè- NOTIFICAR aquesta resolució als Serveis Econòmics i al Servei d’Acció 
Social. 
 
 
15. Proposta d'aprovació de la modificació del contracte menor del servei 
de supervisió de equips bàsics d’atenció social. 
 
1.- En sessió de 20 de desembre de 2018, la Junta de Govern de a Diputació de 
Barcelona va atorgar a l’Ajuntament d’ Esplugues una subvenció econòmica de 
3.831,40 euros, per contractar el servei de supervisió als equips bàsics de 
serveis socials. 



 
 
2.- La supervisió dels equips de Serveis Socials té per objecte supervisar, 
orientar i acompanyar als professionals dels equips bàsics de serveis socials, 
donant les eines necessàries per reflexionar críticament i constructivament pel 
desenvolupament de les tasques encomanades, per tal de trobar la millor manera 
d’abordar, ja siguin casos específics d’algunes de les persones amb les que han 
de treballar, o bé, des d’un perspectiva més àmplia, l’enfocament general des del 
qual desenvolupen les seves tasques. 
 
3.- En data 20 de maig de 2019, la Junta de Govern Local va autoritzar a 
instàncies de l’àrea de serveis socials i salut pública, la contractació del servei 
de supervisió dels equips de Serveis Socials amb adjudicació a l’empresa Institut 
Diversitas, SCCL, amb NIF F 66828872 per un valor total de 3.831€ (IVA inclòs), 
i el següent calendari de sessions en el període de temps des del 31 de maig  
fins el 31 de desembre de 2019, amb les següents dates de sessions. 
 
Les dates de les sessions a realitzar inicialment eren:  
31 de maig 
14 de juny 
28 de juny 
12 de juliol 
26 de juliol 
13 de setembre 
4 d’octubre 
25 d’octubre 
8 de novembre 
22 de novembre 
13 de desembre 
20 de desembre 
 
4.- En data 7 de juny d’enguany, l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat va rebre 
notificació de la Diputació de Barcelona en que es comunicava que, per Decret 
de 28 de maig, arran de les renuncies, desistiments i d’altres qüestions relatives 
a d’altres consistoris subjectes de les subvencions de supervisió d’equips bàsics, 
la quantitat econòmica de la subvenció per aquest concepte per l’Ajuntament 
d’Esplugues s‘havia incrementat en 594,30€. 
 
5.- En el seu informe tècnic, la Directora d’acció social i salut pública fa palesa 
l’oportunitat d’augmentar el número de sessions de supervisió d’equips objecte 
del contracte menor adjudicat en data 20 de maig de 2019, mitjançant l’escreix 
de 594,30€ atorgat per la Diputació de Barcelona a la subvenció inicial. 
 
6.- L’adjudicatària del contracte menor inicial, ha acceptat l’increment del número 
de sessions de la supervisió d’equips objecte del contracte  en dues més en 
base a l’augment del preu en 594,30€ i ha presentat el pressupost complementari 
que es detalla al quadre incorporat al punt 7. 
 
Les noves dates que s’incorporen són: 
 



 
27 de setembre 
29 de novembre.  
 
7.- En virtut d’aquest increment econòmic i del consegüent augment de l’activitat 
en sessions, el contracte menor de data de supervisió d’equips bàsics, queda 
modificat de la següent manera: 
 
- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE, TIPUS D’IVA, IMPORT I APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 
 

Valor estimat IVA (21%) Pressupost per 
contracte 

Aplicació 
pressupostària 

Denominació 

 3.166,10 € 
 491,15 € 

664,90 € 
103,15 € 

3.831 € 
594,30 € 

68 23103 22699 Serveis i Activitats 
d’Acció Social 

 
IMPORT TOTAL: 4.425,30€ IVA INCLÓS. 
 
- SESSIONS QUE S’INCOPOREN AL SERVEI: 
 
27 de setembre de 2019 
29 de novembre de 2019 
 
8. S’ha informat favorablement la proposta des de la vessant jurídica la 
modificació del contracte en base als  articles arts. 204, 205 i 211 de la Llei de 
Contractes del Sector Públic donat que: 
 

1.- La necessitat de la modificació deriva de circumstàncies sobrevingudes. 
2.- La modificació no altera la naturalesa global del contracte. 
3.- La modificació implica una alteració en la seva quantia que no excedeix, 
aïllada o conjuntament amb altres modificacions acordades conforme 
aquest article, del 50% del preu inicial, IVA exclòs. 
4.- L’adjudicatari ha acceptat la modificació i ha presentat un nou 
pressupost complementari en base a l’augment del preu i no se supera el 
límit contractual de 15.000€. 
 

Vistos els antecedents, l’informe jurídic favorable, 
 
S’acorda: 
 
1.- Modificar l’import  del contracte menor de servei de supervisió d’equips 
bàsics de serveis socials, adjudicat  en data 20 de maig de 2019 a l’empresa 
Institut Diversitas, SCCL, amb NIF F66828872, en un increment de 594,30€ IVA 
inclòs. El preu del contracte passarà a ser de 4.425,00€ IVA inclòs. 
 
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 nou pressupost del contracte per import total de 4.425,00€ ( IVA 
inclòs). 
 



 
4.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa  de 594,30€ IVA inclòs, 
corresponent a l’augment del pressupost del contracte, a càrrec de la partida 
m68 23103 22699, del pressupost municipal de l’exercici 2019. 
 
5.- Modificar el número de sessions objecte del contracte de supervisió en dues 
mes que es portaran a terme els dies 27 de setembre i 29 de novembre de 2019. 
 
 
16. Proposta d’aprovació de la pròrroga del contracte relatiu al servei de 
dinamització de gent gran. 
 
ANTECEDENTS. 
 
1.- En data 21 de juliol de 2017 la Junta de Govern Local va acordar l’adjudicació 
per dos anys del contracte relatiu al Servei de realització del Programa integral 
d’activitats de dinamització i preventives adreçat a la gent gran per un import 
màxim anual de 62.222.46€ exempts d’IVA a l’entitat ASSOCIACIÓ ESPORT. 
 
El programa integral d’activitats de dinamització és defineix com un conjunt 
d’activitats culturals, lúdiques i de promoció de la salut que van dirigides al 
col·lectiu de la gent gran d’Esplugues. 
 
Totes les activitats integrades en aquest programa estan organitzades des de la 
vessant preventiva i per promoure l’adquisició i manteniment de coneixements i 
habilitats, així com els hàbits saludables entre el col·lectiu de la gent gran. 
 
En aquest sentit, l’objectiu del programa és incidir en la millora de la qualitat de 
vida i promoció de la salut de la gent gran d’Esplugues, oferint un programa 
d’activitats de diversa tipologia. 
 
Les activitats a realitzar són de diversa índole: 
 

- Programa d’activitats culturals: en aquest bloc es porten a terme tallers de 
memòria; d’ús de noves tecnologies; de cultura general; de teatre i  tallers 
monogràfics. 
- Programa d’activitats lúdiques: excursions lúdiques i/o culturals; viatges 
culturals; celebració de festes tradicionals; ,mes de la gent gran ; consell de 
participació i consultiu de la gent gran; casal d’estiu. 
- Programa de voluntariat: dinamitzar i promoure el suport mutu entre el 
col·lectiu de la gent gran. 
- Programa inter generacional: Activitats que es realitzen conjuntament amb 
l’alumnat dels centres educatius de la ciutat. 
- Associacions de gent gran: coordinar i promoure activitats als casals de gent 
gran. Foment de l’intercanviï entre les diferents entitats.  

 
2.- El contracte es va adjudicar per un període de dos anys corresponents al 
2017 i 2018, amb la possibilitat de prorrogar-lo de mutu acord d’any en any fins 
l’any 2021, tal i com es recull a la clàusula cinquena del contracte. 
 



 
3.- La temporalitat del servei implica la seva  prestació durant el curs escolar de 
setembre a juny i al mes de juliol durant el Casal d’estiu; el servei roman 
interromput al mes d’agost, adaptant-se a les necessitats de la ciutadania en els 
períodes de Nadal i setmana santa. 
 
4.- En instància presentada al Registre General de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat en data 6 de juny, l’adjudicatària ASSOCIACIÓ ESPORT 3 ha fet 
petició expressa de prorrogar el contracte per un any mes des del dia 1 de 
setembre de 2019 al 31 de juliol de 2020. 
 
5.- La Directora de l’àmbit d’acció social ha donat el vistiplau per a la pròrroga 
del contracte. 
 
NORMATIVA APLICABLE. 
 
És d’aplicació l’article 303 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, en relació 
a la clàusula sisena dels plecs de condicions econòmic administratives i la 
clàusula novena dels plecs de condicions tècniques, que habiliten per a la 
pròrroga del present contracte. 
 
Vists els informes favorables,  
 
S’acorda: 
 
1.- Aprovar la pròrroga del contracte del Servei de realització del Programa 
integral d’activitats de dinamització i preventives adreçat a la gent gran pel 
període del dia 1 de setembre de 2019 al 31 de juliol de 2020, per un import 
màxim anual de 62.222,46€, exempts d’IVA, a favor de l’entitat ASSOCIACIÓ 
ESPORT 3 (NIF G-08880577). 

 
2.- Aprovar i disposar una despesa plurianual  màxima de 62.222,46€ a favor de 
l’empresa adjudicatària ASSOCIACIÓ ESPORT 3 amb càrrec a la partida 
pressupostària partida 68.33701.22799 – Dinamització gent gran) amb la 
següent distribució : 

 
ANY DESPESA IVA 0% PARTIDA 

PRESSUPOST 
TOTAL 

1.09.2019/31.12.2019  22.626,35€ 68.33701.22799  22.626,35€ 

1.01.2020/31.07.2020  39.596,11€ 
 

68.33701.22799  39.596,11€ 
 

TOTAL: 62.222,46€                                                                                 
 
3.- Els anteriors acords es sotmeten, pel que fa a l'any 2020, a la condició 
suspensiva establerta en l'article 69.4 del TRLCAP, de comptar amb la 
consignació pressupostària adequada i suficient, un cop aprovat el pressupost 
municipal per a l'any 2020, amb caràcter definitiu. 

 
4.- Notificar l’acord als interessats. 



 
 
 
17. Proposta d’adjudicació per contracte menor del servei per a la 
realització del Consell territorial de participació de la infància i 
l’adolescència. 
 
Primer.- Vista la Memòria relativa al contracte menor que seguidament es 
transcriu literalment: 
 
“Número d’expedient: 2019/7166/1411 
Assumpte: Contracte menor servei de dinamització de la constitució del Consell 
Territorial d’Infància i Adolescència de setembre a desembre 2019, ambos 
inclosos.  
Tipus de contracte: Servei 
Procediment i forma d’adjudicació. Contracte menor 
 
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 
 
L’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local, en ús de les competències 
delegades atorgades mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 2019/2198, de 17 de 
juny de 2019. 
 
JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE 
 
L’Ajuntament d’Esplugues necessita iniciar el servei per donar compliment a la 
Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats de la infància i 
l’adolescència, la qual va recollir la creació dels Consells Territorial vinculat amb 
el Consell Nacional, art. 27 i que es va desplegar mitjança el Decret 200/2013, 
de 23 de juliol, dels consell de participació territorial i nacional dels infants i els 
adolescents de Catalunya.  
 
DESCRIPCIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
L’objecte del contracte és la dinamització de la constitució del Consell Territorial 
d’Infància i Adolescència en coordinació amb el programa d’impuls per a la 
constitució dels consell territorial de la Direcció General d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència de la Generalitat de Catalunya i del Consell Nacional d’Infància i 
Adolescència de Catalunya. 
 
Es tracta doncs, de la constitució d’un òrgan de participació permanent i estable  
d’infants y adolescents que pugui representar al municipi en el Consell Nacional 
d’Infància i Adolescència de Catalunya, des dels 9 a 17 anys, com estableix la 
legislació vigent.  
 
Es tracta d’un contracte de servei. 
 
CPV 084010000-1 Serveis escolars i diversos 
 
Aquest contracte no comporta, en cap cas, exercici d’autoritat pública. 



 
 
JUSTIFICACIÓ QUE NO S’ESTÀ ALTERANT L’OBJECTE DEL CONTRACTE 
PER EVITAR L’APLICACIÓ DE LES REGLES GENERALS DE 
CONTRACTACIÓ 
 
Es fa un contracte menor (de setembre a desembre) fins que es contempli en els 
pressupostos del 2020 i es pugui realitzar la licitació del servei mitjançant 
contracte obert. 
 
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE, TIPUS d’IVA, IMPORT I APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 
 

Valor 
estimat 

IVA (10%) Pressupost 
per contracte 

Aplicació 
pressupostària 

Denominació 

4.000,00€   Exempt 
d’IVA  

4.000,00€ 36 32705 22699 Consell Territorial 
d’Infància i 
Adolescència 

 
LA JUSTIFICACIÓ QUE EL CONTRACTISTA QUE ES PROPOSA NO HA 
SUBSCRIT MÉS CONTRACTES MENORS AMB L’AJUNTAMENT 
D’ESPLUGUES QUE INDIVIDUALMENT O CONJUNTAMENT SUPERIN LA 
XIFRA QUE CONSTA A LA INSTRUCCIÓ PRIMERA (regla d’incompatibilitat 
de l’article 118.3 de la Llei 9/2017). 
 
El contractista proposat no han subscrit contractes menors dins l’any 2019 que 
superin els 15.000 euros més IVA, inclòs els contractes aquí proposats. 
 
VIGÈNCIA DEL CONTRACTE 
 
La vigència del contracte és de l’1 de setembre al 31 de desembre de 2019. 
 
LLOC DE LA PRESTACIÓ 
 
El servei es prestarà als equipaments municipals, centres escolars i entitats de 
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 
 
Prèvia presentació de factura mensual i una vegada realitzat el servei. 
 
RESPONSABLE DEL CONTRACTE 
 
Tècnica d’Infància i Drets Civils. 
 
ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA PRESTACIÓ 



 
 
La prestació consisteix en donar suport a la tècnica d’Infància i Drets Civils per 
la constitució del Consell Territorial d’Infància i Adolescència. 
 
L’empresa adjudicatària tindrà les següents obligacions:  
 
1.- Redacció del projecte (Proposta de Reglament intern del Consell Territorial). 
2.- Elaboració Guia Metodològica. 
3.- Presentació i dinamització als infants i adolescents de centres escolar i 
entitats del lleure. 
4.- Dinamització dels plens i les comissions. 
5.- Organització i dinamització eleccions representants. 
7.- Assistir a les reunions de coordinació de tècnics del Consell Nacional 
d’Infància i Adolescència de Catalunya. 
 
Requisits dels dinamitzadors/es 
 
Tenir formació específica sobre: convenció dels Drets de la Infància; 
metodologies participatives adequades al context i població objecte; 
mecanismes de participació de què disposa la comunitat democràtica, i 
comunicació i presa de decisions. 
 
La Llei Orgànica 1/1996, de Protecció Jurídica del Menor, modificada por la Llei 
26/2015, de voluntariat estableix l’obligació de que s’aporten certificats negatius 
de delictes de naturalesa sexual del professionals i voluntaris que treballen amb 
contacta habitual amb menors. 
 
LA JUSTIFICACIÓ DE LA INSUFICIÈNCIA DE MITJANS PER A LA 
REALITZACIÓ DEL SERVEI 
 
L’Ajuntament no disposa de professionals suficients per realitzar aquest servei. 
 
SOL.LICITUD DE L’OFERTA ENVIADA A EMPRESA O EMPRESES AMB 
APTITUD PER A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
S’ha fet una única sol·licitud a l’empresa FUNDACIÓ PERRE TARRES que té la 
capacitat i els professionals amb l’habilitació professional adequades per tal 
d’executar el contracte 
 
VALORACIÓ DE L’OFERTA PRESENTADA 
 
La Fundació Pere Tarrés ha presentat oferta per import de 4.000,00€ exempts d’ 
Iva. L’oferta presentada s’ajusta a les necessitats de l’Ajuntament i compleix els 
requeriments i condicions del servei objecte del contracte. 
 
PERSONA FÍSICA O JURÍDICA A LA QUE ES PROPOSA REALITZAR 
L’ADJUDICACIÓ 
 



 
Es proposa realitzar l’adjudicació a la Fundació Pere Tarrés, amb NIF R-
5800395-E amb domicili al c/ Numància 149-151. Barcelona. Telèfon 93 366 86 
04.  
 
COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS FISCALS I AMB LA SEGURETAT 
SOCIAL 
 
Consten a l’expedient els certificats acreditatius que la persona física o jurídica 
a favor de la qual es proposa l’adjudicació, es troba al corrent de pagament 
respecte les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.” 
 
Segon.- Atès que és normativa aplicable la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic (LCSP); el Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, 
pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques; el Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es 
desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del 
Sector Públic; la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, 
el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i, en el seu defecte, les normes de 
contractació del dret privat, és procedent emetre informe favorable, en relació 
amb l’adopció del següent acord: 
  
S’acorda: 
 
1.- Aprovar l’expedient de contractació i la MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL 
CONTRACTE MENOR incorporada a l’expedient, aprovant expressament la 
necessitat de procedir a  la contractació del servei de dinamització de la 
constitució del Consell Territorial d’Infància i Adolescència de setembre a 
desembre 2019. 
 
2.-Declarar que s’ha procedit a la comprovació de la regla d’incompatibilitat de 
l’article 118.3 de la Llei 9/2017. 
 
3.- Aprovar el pressupost del contracte per import total de 4.000,00 € exempts 
d’IVA. 
 
4.- Adjudicar el contracte a favor de la Fundació Pere Tarrés, amb NIF R-
5800395-E amb domicili al c/ Numància 149-151. Barcelona.  
 
5.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
import total de 4.000,00€ exempts d’IVA, a càrrec de la partida 36 32705 22699, 
Consell Territorial d’Infància i adolescència, del pressupost municipal de 
l’exercici 2019. 
 
6.- El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’Ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura o factures 
corresponents degudament signades per l’adjudicatària i degudament 
conformades per la persona designada responsable del projecte. 
 



 
7.- La vigència del contracte va del dia 1 de setembre al 31 de desembre de 2019. 
 
8.- La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix és la Tècnica d’Infància i Drets Civils. 
 
9.- Notificar la present resolució a la persona adjudicatària. 
 
10.-Ordenar la publicació del contracte menor en la forma prevista a l'article 63.4 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
 

DRETS CIVILS I CIUTADANIA 

18. Proposta d'aprovació de la devolució de la fiança a favor de LAIONRIC, 
SL, en relació a la contractació del grup Hotel Cochambre. 
 
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 27 de juliol de 2018 es va 
aprovar l’expedient de contractació i els plecs de clàusules administratives 
corresponents al procediment negociat restringit  per a la contractació  del 
concert Jove de la Festa Major 2018 amb “Hotel Cochambre “ i Dj Jam el 22 de 
setembre de 2018, amb l’empresa LAIONRIC, S.L NIF 62298690, representada  
pel Sr. ... 
 
En data 31 de juliol de 2018 es va procedir a l’acte de negociació d’acord amb el 
contingut dels plecs administratius, i en data 8 de setembre de 2018 a la 
formalització del contracte amb l’Ajuntament d’Esplugues, adjudicat per un 
import de 13.564,10€ IVA INCLÓS a l’empresa LAIONRIC, S.L. 
 
Arran de l’adjudicació, l’empresa LAIONRIC S.L va estar requerida per a dipositar 
la fiança corresponent a la garantia definitiva per valor de 560,50€. 
  
Vist que el contracte ha finalitzat la seva vigència, 
 
Vist que l’empresa adjudicatària  ha sol·licitat mitjançant instància presentada  
en data 21 de maig al registre General de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat 
la devolució de la fiança dipositada mitjançant transferència bancària  per un 
import de 560,50€ en concepte garantia definitiva en concepte de fiança del 
contracte del concert de Festa Major 2018 amb el grup “Hotel Cochambre” el dia 
22 de setembre 2018. 
 
Vistos els informes favorables de la Tresoreria municipal i de la Directora de 
Cultura sobre la devolució de la fiança en qüestió, i d’acord amb el que disposa 
l’article 102 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
  
S’acorda: 
 



 
PRIMER.- Retornar a l’adjudicatària LAIONRIC, amb NIF B62298690 la fiança 
d’import 560,50€ que va dipositar al compte d’aquest Ajuntament en concepte de 
garantia de la contractació. 
 
SEGON.- Donar per finalitzat l’expedient corresponent. 
 
A partir dels 15 dies següents a la recepció d’aquesta notificació la devolució de 
fiança s’efectuarà mitjançant alguna de les següents modalitats:  
 

- Si la fiança es va dipositar mitjançant aval bancari aquest serà retornat a les 
Oficines de Serveis Econòmics de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat 
(Plaça Santa Magdalena, 5 i 6 – planta baixa) en horari de dilluns a divendres 
de 9 del mati a les 14,30 hores. 
 
- Si la fiança es va dipositar en metàl·lic, es retornarà mitjançant transferència 
bancària sempre que es disposin de les dades bancàries corresponents. En 
canvi, si no consten a la Tresoreria municipal les dades bancàries per efectuar 
la transferència, la fiança es retornarà mitjançant xec bancari nominatiu que 
es podrà retirar a les Oficines del Punt d’Atenció al Ciutadà (Plaça Santa 
Magdalena, 24 planta baixa) de 8,30 a 14,30 hores (excepte dissabtes) i els 
dijous a la tarda de 16 a 18 h, excepte en el mes d’agost. 

 
Per poder retirar l’aval bancari o el xec corresponent el titular del dret de 
cobrament haurà d’aportar la corresponent documentació que acrediti la seva 
personalitat física (DNI) o bé si es tracta de una persona jurídica, escriptura on 
es faci constar els poders de cobrament atorgats. 
 
 
19. Proposta d'aprovació de l’expedient de contractació i dels plecs de 
condicions per a la realització del concert Jove amb el grup Hotel 
Cochambre i el DJ JAM. 
 
La Directora de Cultura, mitjançant informe tècnic de 25 de juliol de 2019, justifica 
la necessitat de contractar un operador que produeixi l’espectacle “Concert Jove” 
amb el grup artístic musical “Hotel Cochambre i DJ Jam”, dins del programa 
d’actes de la Festa Major 2019, mitjançant procediment negociat sense publicitat, 
d'acord amb la descripció tècnica realitzada als plecs de prescripcions tècniques 
particulars que acompanyen la present proposta. 
 
La Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual es transposen a l’ordenament 
jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP, en endavant), regula, als articles 
166, 168.a.2 i 169, un procediment amb negociació per raons tècniques on, d’una 
banda, només pugui encomanar-se l’objecte del contracte a una empresa 
determinada i que, d’altra banda, permeti determinar les millors ofertes i 
prestacions per a la realització de l’espectacle musical previst.  
 
Vist que l’empresa LAIONRIC, S.L. (ERA PRODUCCIONS), amb NIF B-
62298690 és l’única que els dies 20 i 21 de setembre de 2019 pot oferir a aquesta 



 
Corporació local el grup musical “Hotel Cochambre i DJ Jam”, doncs té 
l’exclusivitat del mateix per aquest dia, a tenor de la documentació que obra a 
l’expedient. 
 
Vist l'informe dels Serveis Jurídics i la fiscalització per part de la Intervenció 
municipal. 
  
S’acorda: 
 
PRIMER.- Autoritzar la despesa corresponent a la contractació d’un operador 
que produeixi l’espectacle “Concert Jove” amb el grup artístic musical “Hotel 
Cochambre i DJ Jam”, dins del programa d’actes de la Festa Major 2019, els dies 
20 i 21 de setembre d’enguany, per import de 13.927,10 € euros, IVA inclòs, amb 
càrrec a la partida número 33.33801.22609 – Despeses Festa Major - del 
pressupost municipal en vigor. 
 
SEGON.- Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment amb 
negociació sense publicitat, i aprovar els plecs de condicions econòmic-
administratives i tècniques relatives a la contractació d’un operador que produeixi 
l’espectacle el “Concert Jove” amb el grup artístic musical “Hotel Cochambre i DJ 
Jam”, dins del programa d’actes de la Festa Major 2019, amb un pressupost 
màxim de licitació de 11.510,00 euros, més 2.417,10 euros d’IVA 21%, import 
total 13.927,10 euros, amb càrrec al pressupost municipal en vigor.  
 
TERCER.- Procedir a negociar les condicions del contracte, de conformitat amb 
el que estableixen els articles 168.a.2 i 169 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de Contractes del Sector Públic, amb l’empresa LAIONRIC, S.L. (ERA 
PRODUCCIONS). 
 
 
20. Proposta d’adjudicació del contracte menor per a la realització d’una 
actuació amb l’orquestra Allioli dintre de les festes de Santa Magdalena. 

Primer.- Vista la Memòria relativa al contracte menor que seguidament es 
transcriu literalment:. 
 
“Número d’expedient:2019/6759/1411 
Assumpte: Contracte menor per realitzar una actuació amb l’orquestra Allioli 
dintre de les festes de Santa Magdalena  
Tipus de contracte: Servei 
Procediment i forma d’adjudicació. Contracte menor 
 
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 
 
Es competent la Junta de Govern local per delegació de l’alcaldessa, en virtut de 
l’article 1.b) del Decret 2019/2198 de 17 de juliol de 2019 d’atribució de 
competències de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 
 
JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACIÓ 



 
 
Les festes de Santa Magdalena formen part de les festes tradicionals del 
municipi. A esplugues es una festivitat que conta amb una alta participació. 
l’Ajuntament d’Esplugues amb motiu de les festes de Santa Magdalena vol portar 
una orquestra que actuarà a la finalització del sopar de les entitats que participen. 
 
DESCRIPCIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
L’objecte del contracte és l’actuació d’una orquestra amb motiu de les Festes de 
Santa Magdalena. 
 
Es tracta d’un contracte de servei. 
 
Codi CPV: 92312000-1 Serveis artístics bandes de músics. 
 
Aquest contracte no comporta, en cap cas, exercici d’autoritat públic. 
 
JUSTIFICACIÓ QUE NO S’ESTÀ ALTERANT L’OBJECTE DEL CONTRACTE 
PER EVITAR L’APLICACIÓ DE LES REGLES GENERALS DE 
CONTRACTACIÓ 
 
L’objecte d’aquest contracte és, encara que té prestacions que podrien ser 
considerades equivalents a d’altres celebrats per l’Ajuntament, qualitativament 
diferent i no constitueix una unitat d’execució ni econòmicament, ni jurídica (En 
el sentit expressat per la Junta consultiva de Contractació Pública de l’Estat en 
Informe recaigut a l’expedient 41/2017, sobre interpretació de l’article 118.3 de 
la LCSP); atès que el servei a prestar ho és en relació amb activitats diferents i 
diferenciades de les desenvolupades en altres expedients de contractació. 
 
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE, TIPUS d’IVA, IMPORT I APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 
 

Valor 
estimat 

IVA (21%) Pressupost per 
contracte 

Aplicació 
pressupostària 

Denominació 

2.066,11€ 433,88 € 2.499,99 € 33.33402.22609 Despeses 
Dinamització 
Cultural 

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



 
La vigència del contracte s’inicia el dissabte 20 de juliol i finalitza el diumenge 21 
de juliol 
  
LLOC DE LA PRESTACIÓ 
 
El lloc de realització de l’activitat es la Plaça Pare Miquel d’Esplugues 
 
TERMINI DE GARANTIA O JUSTIFICACIÓ DEL SEU NO ESTABLIMENT 
 
No en té, degut a la naturalesa de la prestació. 
 
FORMA DE PAGAMENT DEL PREU 
 
Prèvia presentació de factura i una vegada realitzat cada un dels serveis. 
 
RESPONSABLE DEL CONTRACTE 
 
Directora de cultura. 
 
ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA PRESTACIÓ 
 
El servei a prestar consisteix en realitzar un concert de versions musicals a 
càrrec de l’orquestra Allioli, d’acord amb les següents condicions: 
 
Data i horari: 
Data: 20 de juliol 
Horari: 23.00 hores 
 
Durada: El concert tindrà una durada de 2,5 hores. 
 
Lloc: L’activitat es realitzarà en la plaça Pare Miquel d’Esplugues.  
 
L’empresa aportarà: 
Una orquestra amb 8 músics amb dos tècnics de sonorització. 
Equip de sonorització de l’orquestra. 
 
L’ajuntament aportarà:  
Tarima de 8 x 6.  
 
LA JUSTIFICACIÓ DE LA INSUFICIÈNCIA DE MITJANS PER A LA 
REALITZACIÓ DEL SERVEI 
 
L’Ajuntament no disposa dels mitjans materials ni personals per poder cobrir tots 
els serveis que es requereixen. 
 
SOL.LICITUD DE L’OFERTA ENVIADA A EMPRESA O EMPRESES AMB 
APTITUD PER A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 



 
S’ha fet una única sol·licitud a Art i So 4 Gats, SL amb NIF B94180965 que té la 
capacitat i l’habilitació professional adequades per tal d’executar el contracte. 
 
VALORACIÓ DE LES OFERTES PRESENTADES 
 
Art i So 4 Gats, SL amb NIF B94180965 ha presentat oferta per un import de 
2.066,11 euros, 433,88 euros corresponen al 21% d’IVA resultant la quantitat per 
un total de 2.499,99€ (IVA inclòs). L’oferta presentada s’ajusta a les necessitats 
de l’Ajuntament i compleix els requeriments i condicions del servei objecte del 
contracte. 
 
PERSONA FÍSICA O JURÍDICA A LA QUE ES PROPOSA REALITZAR 
L’ADJUDICACIÓ 
 
Es proposa realitzar l’adjudicació a Art i So 4 Gats, SL amb NIF B94180965 amb 
domicili carrer c/ Méndez Núñez nº 2, 2ª planta 36600 Pontevedra,  telèfon 
638342052 i correu electrònic contacte@facturamusica.cat. La persona 
proposada com a adjudicatària del contracte de servei, té la capacitat i 
l’habilitació professional adequades per tal d’executar el contracte. 
 
COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS FISCALS I AMB LA SEGURETAT 
SOCIAL 
 
Consten a l’expedient els certificats acreditatius que la persona física o jurídica 
a favor de la qual es proposa l’adjudicació, es troba al corrent de pagament 
respecte les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.” 
 
Segon.- Atès que és normativa aplicable la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic (LCSP); el Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, 
pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques; el Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es 
desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del 
Sector Públic; la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, 
el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i, en el seu defecte, les normes de 
contractació del dret privat, és procedent emetre informe favorable, en relació 
amb l’adopció del següent acord: 
  
S’acorda: 
 
1.- Aprovar l’expedient de contractació i la MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL 
CONTRACTE MENOR incorporada a l’expedient, aprovant expressament la 
necessitat de procedir a la contractació del servei de realització d’una actuació 
amb l’orquestra Allioli dintre de les festes de Santa Magdalena 
 
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 2.499,99€ (IVA 
INCLÒS). 
 
4.- Adjudicar el contracte a favor de Art i So 4 Gats, SL amb NIF B94180965 amb 
domicili carrer c/ Méndez Núñez nº2, 2ªplanta 36600 Pontevedra,  telèfon 
638342052 i correu electrònic contacte@facturamusica.cat.  
 
5.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
import total de 2.499,99€ IVA inclòs , a càrrec de la partida 33.33402.22609, del 
pressupost municipal de l’exercici 2019. 
 
6- El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’Ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura o factures 
corresponents degudament signades per l’adjudicatària i degudament 
conformades per la persona designada responsable del projecte. 
 
7-. La vigència del contracte  va des de la formalització del contracte fins el dia 
21 de juliol inclòs.  
 
8.- La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix és la Directora de Cultura. 
 
9.- Notificar la present resolució a la persona adjudicatària. 
 
10.-Ordenar la publicació del contracte menor en la forma prevista a l'article 63.4 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
 
21. Proposta de justificació de la subvenció atorgada al Cercle Artístic 
d’Esplugues per a la programació anual 2018. 
 
L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions defineixen, entre d’altres, els 
requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, per aquest 
Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en qualsevol dels 
àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació de justificar 
l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma d’acreditar la realització 
de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la subvenció, com al procediment 
intern a seguir per valorar i aprovar aquesta justificació. 
 
En data 5 d’octubre de 2018, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
CERCLE ARTÍSTIC D’ESPLUGUES una subvenció de 982,00 euros pel 
desenvolupament de la Programació anual 2018. 
 
Vist que en data 6 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 

mailto:contacte@facturamusica.cat


 
subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic administrativa de 
l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Servei de Cultura. 
  
S’acorda: 
 
Primer.- APROVAR la justificació econòmica presentada per l’entitat CERCLE 
ARTÍSTIC D’ESPLUGUES, per valor de 1.225,14 euros, en relació a la 
subvenció de 982,00 euros atorgada en 2018, pel desenvolupament de la 
programació anual 2018. 
 
Segon.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat CERCLE ARTÍSTIC 
D’ESPLUGUES i al Servei de Cultura. 
  
 
 
22. Proposta de justificació de la subvenció atorgada en 2018 a Club 
Voleibol Esplugues per al desenvolupament de les activitats de conveni. 
 
L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions defineixen, entre d’altres, els 
requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, per aquest 
Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en qualsevol dels 
àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació de justificar 
l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma d’acreditar la realització 
de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la subvenció, com al procediment 
intern a seguir per valorar i aprovar aquesta justificació. 
 
En data 8 de juny de 2018, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat CLUB 
VOLEIBOL ESPLUGUES una subvenció de 10.000,00 euros pel 
desenvolupament de la programació anual 2018. 
 
Vist que en data 29 de març de 2019 l’entitat  presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i 
que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General reguladora 
de la concessió de subvencions i a les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic administrativa de 
l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Servei d’Esports. 
  
S’acorda: 
 
Primer.- APROVAR la justificació econòmica presentada per l’entitat CLUB 
VOLEIBOL ESPLUGUES, per valor de 17.039,33 euros, en relació a la 
subvenció de 10.000,00 euros atorgada en 2018, pel desenvolupament de la 
Programació anual 2018. 
 
Segon.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat CLUB VOLEIBOL 
ESPLUGUES i al Servei d’Esports. 
 
 



 
23. Proposta de justificació de la subvenció atorgada en 2018 a Club 
Voleibol Esplugues per a l’activitat "Campionat d’Espanya Aleví Femení". 
 
L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions defineixen, entre d’altres, els 
requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, per aquest 
Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en qualsevol dels 
àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació de justificar 
l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma d’acreditar la realització 
de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la subvenció, com al procediment 
intern a seguir per valorar i aprovar aquesta justificació. 
 
En data 14 de desembre de  2018, la Junta de Govern Local va atorgar a CLUB 
VOLEIBOL ESPLUGUES una subvenció de 1.551,72 euros pel 
desenvolupament de l’activitat “Campionat d’Espanya Aleví Femení" 
 
Vist que en data 29 de març de 2019 l’entitat  presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i 
que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General reguladora 
de la concessió de subvencions i a les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic administrativa de 
l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Servei d’Esports.  
 
S’acorda: 
  
Primer.- APROVAR la justificació econòmica presentada per l’entitat CLUB 
VOLEIBOL ESPLUGUES, per valor de 3.132,00 euros, en relació a la subvenció 
de 1.551,72 euros atorgada en 2018, pel desenvolupament de l’activitat 
“Campionat d’Espanya Aleví Femení ”. 
 
Segon.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat CLUB VOLEIBOL 
ESPLUGUES i al Servei d’Esports. 
 
 
24. Proposta de justificació de la subvenció atorgada en 2018 a Club 
Voleibol Esplugues per a l’activitat "Campionat d’Espanya Cadet Femení". 
 
L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions defineixen, entre d’altres, els 
requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, per aquest 
Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en qualsevol dels 
àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació de justificar 
l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma d’acreditar la realització 
de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la subvenció, com al procediment 
intern a seguir per valorar i aprovar aquesta justificació. 
 
En data 14 de desembre de  2018, la Junta de Govern Local va atorgar a CLUB 
VOLEIBOL ESPLUGUES una subvenció de 1.448,28 euros pel 
desenvolupament de l’activitat “Campionat d’Espanya Cadet Femení " 



 
 
Vist que en data 29 de març de 2019 l’entitat  presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i 
que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General reguladora 
de la concessió de subvencions i a les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic administrativa de 
l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Servei d’Esports.  
 
S’acorda: 
 
Primer.- APROVAR la justificació econòmica presentada per l’entitat CLUB 
VOLEIBOL ESPLUGUES, per valor de 3.335,00 euros, en relació a la subvenció 
de 1.448,28 euros atorgada en 2018, pel desenvolupament de l’activitat 
“Campionat d’Espanya Cadet Femení”. 
 
Segon.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat CLUB VOLEIBOL 
ESPLUGUES  i al Servei d’Esports. 
 
 
25. Proposta de justificació de la subvenció atorgada a l’entitat Espluga 
Viva per a la programació anual 2018. 
 
L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions defineixen, entre d’altres, els 
requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, per aquest 
Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en qualsevol dels 
àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació de justificar 
l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma d’acreditar la realització 
de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la subvenció, com al procediment 
intern a seguir per valorar i aprovar aquesta justificació. 
 
En data 13 de juliol de 2018, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
ESPLUGA VIVA una subvenció de 44.418,00 euros pel desenvolupament de la 
Programació anual 2018. 
 
Vist que en data 28 de febrer, 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 al Servei d’Infància i Drets Civils. 
  
S’acorda: 
 
Primer.- APROVAR la justificació econòmica presentada per l’entitat ESPLUGA 
VIVA, per valor 75.880,98 de euros, en relació a la subvenció de 44.418,00 euros 
atorgada en 2018, pel desenvolupament de la Programació anual 2018. 
 



 
Segon.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat ESPLUGA VIVA i al Servei 
d’Infància i Drets Civils. 
 
 
26. Proposta de justificació de la subvenció atorgada a Salut Mental Baix 
Llobregat per a la programació anual 2018. 
 
L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions defineixen, entre d’altres, els 
requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, per aquest 
Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en qualsevol dels 
àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació de justificar 
l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma d’acreditar la realització 
de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la subvenció, com al procediment 
intern a seguir per valorar i aprovar aquesta justificació. 
 
En data 14 de desembre de 2018, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
SALUT MENTAL BAIX LLOBREGAT una subvenció de 974,00 euros pel 
desenvolupament de la Programació anual 2018. 
 
Vist que en data 29 de gener de 2019 l’entitat  presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i 
que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General reguladora 
de la concessió de subvencions i a les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic administrativa de 
l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Servei d’Acció Social. 
  
S’acorda: 
 
Primer.- APROVAR la justificació econòmica presentada per l’entitat SALUT 
MENTAL BAIX LLOBREGAT, per valor de 1.290,24 euros, en relació a la 
subvenció de 974,00 euros atorgada en 2018, pel desenvolupament de la 
Programació anual 2018. 
 
Segon.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat SALUT MENTAL BAIX 
LLOBREGAT i al Servei d’Acció Social. 
 
 
27. Proposta de justificació de la subvenció atorgada a Club Gimnàstica 
Esplugues Les Moreres per al "Campionat d’Espanya de gimnàstica 
artística 2018". 
 
L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions defineixen, entre d’altres, els 
requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, per aquest 
Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en qualsevol dels 
àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació de justificar 
l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma d’acreditar la realització 



 
de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la subvenció, com al procediment 
intern a seguir per valorar i aprovar aquesta justificació. 
 
En data 14 de desembre de 2018, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
CLUB GIMNÀSTICA ESPLUGUES LES MORERES una subvenció de 1.655,17 
euros pel desenvolupament de l’activitat “Campionat d’Espanya de Gimnàstica 
Artística 2018”. 
 
Vist que en data 3 de maig de 2019 l’entitat  presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i 
que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General reguladora 
de la concessió de subvencions i a les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic administrativa de 
l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Servei d’Esports. 
  
S’acorda: 
 
Primer.- APROVAR la justificació econòmica presentada per l’entitat CLUB 
GIMNÀSTICA ESPLUGUES LES MORERES, per valor de 4.276,32 euros, en 
relació a la subvenció de 1.655,17 euros atorgada en 2018, pel desenvolupament 
de l’activitat “Campionat d’Espanya de Gimnàstica Artística 2018”. 
 
Segon.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat CLUB GIMNÀSTICA 
ESPLUGUES LES MORERES i al Servei d’Esports. 
  
 
28. Proposta de justificació de la subvenció atorgada en 2018 a Club 
Gimnàstica Esplugues Les Moreres, per al "Campionat d'Espanya 
trampolí". 
 
L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions defineixen, entre d’altres, els 
requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, per aquest 
Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en qualsevol dels 
àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació de justificar 
l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma d’acreditar la realització 
de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la subvenció, com al procediment 
intern a seguir per valorar i aprovar aquesta justificació. 
 
En data 14 de desembre de 2018, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
CLUB GIMNÀSTICA ESPLUGUES LES MORERES una subvenció de 1.137,93 
euros pel desenvolupament de l’activitat “Campionat d’Espanya Trampolí 
Valladolid 2018”. 
 
Vist que en data 3 de maig de 2019 l’entitat  presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i 
que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General reguladora 
de la concessió de subvencions i a les Bases Reguladores per a l’atorgament de 



 
subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic administrativa de 
l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Servei d’Esports. 
  
S’acorda: 
 
Primer.- APROVAR la justificació econòmica presentada per l’entitat CLUB 
GIMNÀSTICA ESPLUGUES LES MORERES, per valor de 1.827,00 euros, en 
relació a la subvenció de 1.137,93 euros atorgada en 2018, pel desenvolupament 
de l’activitat “Campionat d’Espanya Trampolí Valladolid 2018”. 
 
Segon.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat CLUB GIMNÀSTICA 
ESPLUGUES LES MORERES i al Servei d’Esports. 
 
 
29. Proposta d’aprovació de l’aportació 2019 a Club Voleibol Esplugues, en 
execució del conveni en vigor. 
 
La Junta de Govern Local va acordar l’aprovació del conveni de col·laboració 
amb l’entitat CLUB VOLEIBOL ESPLUGUES, amb una vigència prevista pel 
període 2016-2019.  
 
En data 29 de març de 2019 l’entitat ha sol·licitat la subvenció corresponent a 
l’any 2019, acompanyada del programa i pressupost de les activitats a realitzar. 
 
D’acord amb el que estableix el text del conveni de col·laboració,  pel que afecta 
a l’any 2019, l’aportació municipal restarà condicionada suspensivament a 
l’aprovació anual i expressa per l’òrgan competent de l’ajuntament i a l’efectiva 
consignació pressupostària de la despesa. En aquest sentit, el pressupost 
municipal en vigor conté la partida nominativa 36.34100.48009, amb una dotació 
pressupostària de 10.000,00 euros. 
 
Vist que l’entitat ha presentat els comptes justificatius de les subvencions 
corresponents a l’any 2018 i que aquests han estat aprovats per la Junta de 
Govern Local. 
 
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals, informant favorablement 
l’atorgament de subvencions en el marc de dit conveni, per les activitats i 
quanties en ell expressat. 
 
Vist l’informe emès per la Unitat Jurídic - Administrativa d’Acció Social i 
Ciutadania i la Intervenció Municipal. 
 
Vista l’ordenança general reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
d’Execució del pressupost en vigor. 
 
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g. del Decret 
d’alcaldia núm. 2.198, de 17 de juny de 2019, per a la concessió de subvencions 
amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte. 
  



 
S’acorda: 
 
Primer.- RESOLDRE la sol·licitud presentada per l’entitat CLUB VOLEIBOL 
ESPLUGUES, amb CIF G58819921, i ATORGAR una subvenció de 10.000,00 
euros, pel desenvolupament de les activitats recollides al conveni. 
 
Segon.- AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER una obligació d’import  
10.000,00 euros, a favor de l’entitat CLUB VOLEIBOL ESPLUGUES, amb CIF 
G58819921, a càrrec de la partida 36.34100.48009 del pressupost ordinari vigent, 
en concepte d’aportació econòmica corresponent a l’any 2019. 
 
Tercer.- PROPOSAR el pagament corresponent a la despesa aprovada, a favor 
de l’entitat CLUB VOLEIBOL ESPLUGUES, amb CIF X G58819921, per import 
total de 10.000,00 euros. 
   
Quart.- ESTABLIR que la subvenció s’ha d’entendre acceptada per l’entitat 
destinatària i comportarà la conformitat amb tots els termes de la concessió i les 
condicions de la seva execució si en el termini de 15 dies hàbils no manifesta 
renúncia expressa. 
 
Cinquè.- COMUNICAR la concessió d’aquest ajut a la Base de Datos Nacional 
de Subvenciones, com a sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 
Sisè.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat CLUB VOLEIBOL ESPLUGUES 
 
Setè.- NOTIFICAR aquesta resolució als Serveis Econòmics i al Servei 
d’Esports. 
 
 
30. Proposta d’aprovació de l’aportació 2019 a Salut Mental Baix Llobregat, 
en execució de conveni en vigor. 
 
La Junta de Govern Local va acordar l’aprovació del conveni de col·laboració 
amb l’entitat SALUT MENTAL BAIX LLOBREGAT (ASSOCIACIÓ DE 
FAMILIARS), amb una vigència prevista pel període 2017-2020.  
 
En data 31 de gener de 2019 l’entitat ha sol·licitat la subvenció corresponent a 
l’any 2019, acompanyada del programa i pressupost de les activitats a realitzar. 
 
D’acord amb el que estableix el text del conveni de col·laboració,  pel que afecta 
a l’any 2019, l’aportació municipal restarà condicionada suspensivament a 
l’aprovació anual i expressa per l’òrgan competent de l’ajuntament i a l’efectiva 
consignació pressupostària de la despesa. En aquest sentit, el pressupost 
municipal en vigor conté la partida nominativa 68.31100.48003, amb una dotació 
pressupostària de 974,00 euros. 
 
Vist que l’entitat ha presentat els comptes justificatius de les subvencions 
corresponents a l’any 2018 i que aquests han estat aprovats per la Junta de 
Govern Local. 



 
 
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals, informant favorablement 
l’atorgament de subvencions en el marc de dit conveni, per les activitats i 
quanties en ell expressat. 
 
Vist l’informe emès per la Unitat Jurídic - Administrativa d’Acció Social i 
Ciutadania i la Intervenció Municipal. 
 
Vista l’ordenança general reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
d’Execució del pressupost en vigor. 
 
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g. del Decret 
d’alcaldia núm. 2.198, de 17 de juny de 2019, per a la concessió de subvencions 
amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte. 
  
S’acorda: 
 
Primer.- RESOLDRE la sol·licitud presentada per l’entitat SALUT MENTAL BAIX 
LLOBREGAT (ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS), amb CIF G61010245, i  
ATORGAR una subvenció de 974,00 euros, pel desenvolupament de les 
activitats recollides al conveni. 
 
Segon.- AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER una obligació d’import  
974,00 euros, a favor de l’entitat SALUT MENTAL BAIX LLOBREGAT 
(ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS), amb CIF G61010245, a càrrec de la partida 
68.31100.48003 del pressupost ordinari vigent, en concepte d’aportació 
econòmica corresponent a l’any 2019. 
 
Tercer.- PROPOSAR el pagament corresponent a la despesa aprovada, a favor 
de l’entitat SALUT MENTAL BAIX LLOBREGAT (ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS), 
amb CIF G61010245, per import total de 974,00 euros. 
 
Quart.- ESTABLIR que la subvenció s’ha d’entendre acceptada per l’entitat 
destinatària i comportarà la conformitat amb tots els termes de la concessió i les 
condicions de la seva execució si en el termini de 15 dies hàbils no manifesta 
renúncia expressa. 
 
Cinquè.- COMUNICAR la concessió d’aquest ajut a la Base de Datos Nacional 
de Subvenciones, com a sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 
Sisè.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat SALUT MENTAL BAIX 
LLOBREGAT (ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS). 
 
Setè.- NOTIFICAR aquesta resolució als Serveis Econòmics i al Servei de Salut. 
 
 
31. Proposta d’aprovació de l’aportació 2019 a Fundació Utopia, en 
execució del conveni en vigor. 
 



 
La Junta de Govern Local va acordar l’aprovació del conveni de col·laboració 
amb l’entitat FUNDACIÓ UTOPIA JOAN N. GARCÍA-NIETO, ESTUDIS 
SOCIALS DEL BAIX LLOBREGAT, amb una vigència prevista pel període 2017-
2020.  
 
En data 3 d’abril de 2019 l’entitat ha sol·licitat la subvenció corresponent a l’any 
2019, acompanyada del programa i pressupost de les activitats a realitzar. 
 
D’acord amb el que estableix el text del conveni de col·laboració, pel que afecta 
a l’any 2019, l’aportació municipal restarà condicionada suspensivament a 
l’aprovació anual i expressa per l’òrgan competent de l’ajuntament i a l’efectiva 
consignació pressupostària de la despesa. En aquest sentit, el pressupost 
municipal en vigor conté la partida nominativa 33.33400.48037, amb una dotació 
pressupostària de 2.015,00 euros. 
 
Vist que l’entitat ha presentat els comptes justificatius de les subvencions 
corresponents a l’any 2018 i que aquests han estat aprovats per la Junta de 
Govern Local. 
 
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals, informant favorablement 
l’atorgament de subvencions en el marc de dit conveni, per les activitats i 
quanties en ell expressat. 
 
Vist l’informe emès per la Unitat Jurídic - Administrativa d’Acció Social i 
Ciutadania i la Intervenció Municipal. 
 
Vista l’ordenança general reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
d’Execució del pressupost en vigor. 
 
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g. del Decret 
d’alcaldia núm. 2.198, de 17 de juny de 2019, per a la concessió de subvencions 
amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte. 
  
S’acorda: 
 
Primer.- RESOLDRE la sol·licitud presentada per l’entitat FUNDACIÓ UTOPIA 
JOAN N. GARCÍA-NIETO, ESTUDIS SOCIALS DEL BAIX LLOBREGAT, amb 
CIF G59382606, i ATORGAR una subvenció de 2.015,00 euros, pel 
desenvolupament de les activitats recollides al conveni. 
 
Segon.- AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER una obligació d’import  
2.015,00 euros, a favor de l’entitat FUNDACIÓ UTOPIA JOAN N. GARCÍA-
NIETO, ESTUDIS SOCIALS DEL BAIX LLOBREGAT, amb CIF G59382606, a 
càrrec de la partida 33.33400.48037 del pressupost ordinari vigent, en concepte 
d’aportació econòmica corresponent a l’any 2019. 
 
Tercer.- PROPOSAR el pagament corresponent a la despesa aprovada, a favor 
de l’entitat FUNDACIÓ UTOPIA JOAN N. GARCÍA-NIETO, ESTUDIS SOCIALS 
DEL BAIX LLOBREGAT, amb CIF G59382606, per import total de 2.015,00 euros. 



 
 
Quart.- ESTABLIR que la subvenció s’ha d’entendre acceptada per l’entitat 
destinatària i comportarà la conformitat amb tots els termes de la concessió i les 
condicions de la seva execució si en el termini de 15 dies hàbils no manifesta 
renúncia expressa. 
 
Cinquè.- COMUNICAR la concessió d’aquest ajut a la Base de Datos Nacional 
de Subvenciones, com a sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 
Sisè.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat FUNDACIÓ UTOPIA JOAN N. 
GARCÍA-NIETO, ESTUDIS SOCIALS DEL BAIX LLOBREGAT. 
 
Setè.- NOTIFICAR aquesta resolució als Serveis Econòmics i al Servei de 
Cultura. 
 
 
32. Proposta d’aprovació de l’aportació 2019 a Asociación Alcohólicos 
Rehabilitados d’Esplugues, en execució del conveni en vigor. 
 
La Junta de Govern Local va acordar l’aprovació del conveni de col·laboració 
amb l’entitat ASOCIACIÓN DE ALCOHÓLICOS REHABILITADOS DE 
ESPLUGUES (ARE), amb una vigència prevista pel període 2017-2020.  
 
En data 7 de febrer de 2019 l’entitat ha sol·licitat la subvenció corresponent a 
l’any 2019, acompanyada del programa i pressupost de les activitats a realitzar. 
 
D’acord amb el que estableix el text del conveni de col·laboració,  pel que afecta 
a l’any 2019, l’aportació municipal restarà condicionada suspensivament a 
l’aprovació anual i expressa per l’òrgan competent de l’ajuntament i a l’efectiva 
consignació pressupostària de la despesa. En aquest sentit, el pressupost 
municipal en vigor conté la partida nominativa 68.31100.48001, amb una dotació 
pressupostària de 5.365,00 euros. 
 
Vist que l’entitat ha presentat els comptes justificatius de les subvencions 
corresponents a l’any 2018 i que aquests han estat aprovats per la Junta de 
Govern Local. 
 
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals, informant favorablement 
l’atorgament de subvencions en el marc de dit conveni, per les activitats i 
quanties en ell expressat. 
 
Vist l’informe emès per la Unitat Jurídic - Administrativa d’Acció Social i 
Ciutadania i la Intervenció Municipal. 
 
Vista l’ordenança general reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
d’Execució del pressupost en vigor. 
 



 
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g. del Decret 
d’alcaldia núm. 2.198, de 17 de juny de 2019, per a la concessió de subvencions 
amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte. 
  
S’acorda: 
 
Primer.- RESOLDRE la sol·licitud presentada per l’entitat ASOCIACIÓN DE 
ALCOHÓLICOS REHABILITADOS DE ESPLUGUES (ARE), amb CIF G-
08917932, i ATORGAR una subvenció de 5.365,00 euros, pel desenvolupament 
de les activitats recollides al conveni. 
 
Segon.- AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER una obligació d’import  
5365,00 euros, a favor de l’entitat ASOCIACIÓN DE ALCOHÓLICOS 
REHABILITADOS DE ESPLUGUES (ARE), amb CIF G-08917932, a càrrec de 
la partida 68.31100.48001 del pressupost ordinari vigent, en concepte 
d’aportació econòmica corresponent a l’any 2019. 
 
Tercer.- PROPOSAR el pagament corresponent a la despesa aprovada, a favor 
de l’entitat ASOCIACIÓN DE ALCOHÓLICOS REHABILITADOS DE 
ESPLUGUES (ARE), amb CIF G-08917932, per import total de 5.365,00 euros. 
 
Quart.- ESTABLIR que la subvenció s’ha d’entendre acceptada per l’entitat 
destinatària i comportarà la conformitat amb tots els termes de la concessió i les 
condicions de la seva execució si en el termini de 15 dies hàbils no manifesta 
renúncia expressa. 
 
Cinquè.- COMUNICAR la concessió d’aquest ajut a la Base de Datos Nacional 
de Subvenciones, com a sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 
Sisè.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat ASOCIACIÓN DE 
ALCOHÓLICOS REHABILITADOS DE ESPLUGUES (ARE). 
 
Setè.- NOTIFICAR aquesta resolució als Serveis Econòmics i al Servei de Salut. 
 
 
33. Proposta d’aprovació de l’aportació 2019 a AVV El Gall, en execució del 
conveni en vigor. 
 
La Junta de Govern Local va acordar l’aprovació del conveni de col·laboració 
amb l’entitat A.VV. EL GALL, amb una vigència prevista pel període 2017-2020.  
 
En data 28 de juny de 2019 l’entitat ha sol·licitat la subvenció corresponent a 
l’any 2019, acompanyada del programa i pressupost de les activitats a realitzar. 
 
D’acord amb el que estableix el text del conveni de col·laboració,  pel que afecta 
a l’any 2019, l’aportació municipal restarà condicionada suspensivament a 
l’aprovació anual i expressa per l’òrgan competent de l’ajuntament i a l’efectiva 
consignació pressupostària de la despesa. En aquest sentit, el pressupost 



 
municipal en vigor conté la partida nominativa 33.33400.48017, amb una dotació 
pressupostària de 6.657,00 euros. 
 
Vist que l’entitat ha presentat els comptes justificatius de les subvencions 
corresponents a l’any 2018 i que aquests han estat aprovats per la Junta de 
Govern Local. 
 
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals, on es proposa aprovar una 
addenda al conveni subscrit amb l’entitat, atès el gran número d’activitats que 
realitza durant la Festa Major, així com les que es desenvolupen en la 
programació estable que realitzen al llarg de l’any, i l’atorgament de la subvenció 
corresponent. 
 
Vist l’informe emès per la Unitat Jurídic - Administrativa d’Acció Social i 
Ciutadania i la Intervenció Municipal. 
 
Vista l’ordenança general reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
d’Execució del pressupost en vigor. 
 
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g. del Decret 
d’alcaldia núm. 2.198, de 17 de juny de 2019, per a la concessió de subvencions 
amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte 
  
S’acorda: 
 
Primer.- APROVAR l’addenda del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat i l’entitat A.VV. EL GALL, en el marc del  programa 
d’activitats de l’associació i establir que l’aportació econòmica anual, a partir de 
l’exercici 2019 i durant la vigència del conveni, serà de 6.657,00 euros. 
 
Segon.- RESOLDRE la sol·licitud presentada per l’entitat A.VV. EL GALL, amb 
CIF G60510443, i ATORGAR una subvenció de 6.657,00 euros, pel 
desenvolupament de les activitats recollides al conveni. 
 
Tercer.- AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER una obligació d’import  
6.657,00 euros, a favor de l’entitat A.VV. EL GALL, amb CIF G60510443, a càrrec 
de la partida 33.33400.48017 del pressupost ordinari vigent, en concepte 
d’aportació econòmica corresponent a l’any 2019. 
 
Quart.- PROPOSAR el pagament corresponent a la despesa aprovada, a favor 
de l’entitat A.VV. EL GALL, amb CIF G60510443, per import total de 6.657,00 
euros. 
 
Cinquè.- ESTABLIR que la subvenció s’ha d’entendre acceptada per l’entitat 
destinatària i comportarà la conformitat amb tots els termes de la concessió i les 
condicions de la seva execució si en el termini de 15 dies hàbils no manifesta 
renúncia expressa. 
 



 
Sisè.- COMUNICAR la concessió d’aquest ajut a la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones, com a sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 
Setè.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat A.VV. EL GALL. 
 
Vuitè.- NOTIFICAR aquesta resolució als Serveis Econòmics i al Servei de 
Cultura. 
 
 
34. Proposta d’aprovació de l’aportació 2019 a AVV Finestrelles, en 
execució del conveni en vigor. 
 
La Junta de Govern Local va acordar l’aprovació del conveni de col·laboració 
amb l’entitat ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE FINESTRELLES, amb una vigència 
prevista pel període 2017-2020.  
 
En data 13 de març de 2019 l’entitat ha sol·licitat la subvenció corresponent a 
l’any 2019, acompanyada del programa i pressupost de les activitats a realitzar. 
 
D’acord amb el que estableix el text del conveni de col·laboració, pel que afecta 
a l’any 2019, l’aportació municipal restarà condicionada suspensivament a 
l’aprovació anual i expressa per l’òrgan competent de l’ajuntament i a l’efectiva 
consignació pressupostària de la despesa. En aquest sentit, el pressupost 
municipal en vigor conté la partida nominativa 33.33400.48029, amb una dotació 
pressupostària de 3.804,00 euros. 
 
Vist que l’entitat ha presentat els comptes justificatius de les subvencions 
corresponents a l’any 2018 i que aquests han estat aprovats per la Junta de 
Govern Local. 
 
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals, informant favorablement 
l’atorgament de subvencions en el marc de dit conveni, per les activitats i 
quanties en ell expressat. 
 
Vist l’informe emès per la Unitat Jurídic - Administrativa d’Acció Social i 
Ciutadania i la Intervenció Municipal. 
 
Vista l’ordenança general reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
d’Execució del pressupost en vigor. 
 
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g. del Decret 
d’alcaldia núm. 2.198, de 17 de juny de 2019, per a la concessió de subvencions 
amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte. 
  
S’acorda: 
 
Primer.- RESOLDRE la sol·licitud presentada per l’entitat ASSOCIACIÓ DE 
VEÏNS DE FINESTRELLES, amb CIF G58684846, i ATORGAR una subvenció 
de 3804,00 euros, pel desenvolupament de les activitats recollides al conveni. 



 
 
Segon.- AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER una obligació d’import  
3804,00 euros, a favor de l’entitat ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE FINESTRELLES, 
amb CIF G58684846, a càrrec de la partida 33.33400.48029 del pressupost 
ordinari vigent, en concepte d’aportació econòmica corresponent a l’any 2019. 
 
Tercer.- PROPOSAR el pagament corresponent a la despesa aprovada, a favor 
de l’entitat ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE FINESTRELLES, amb CIF G58684846, 
per import total de 3804,00 euros. 
 
Quart.- ESTABLIR que la subvenció s’ha d’entendre acceptada per l’entitat 
destinatària i comportarà la conformitat amb tots els termes de la concessió i les 
condicions de la seva execució si en el termini de 15 dies hàbils no manifesta 
renúncia expressa. 
 
Cinquè.- COMUNICAR la concessió d’aquest ajut a la Base de Datos Nacional 
de Subvenciones, com a sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 
Sisè.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE 
FINESTRELLES. 
 
Setè.- NOTIFICAR aquesta resolució als Serveis Econòmics i al Servei de 
Cultura. 
 
 
PUNT D'URGÈNCIA:  
 
1. Proposta d'adjudicació del contracte per a l’execució de les obres del Pla 
de renovació i millora de l'enllumenat púbic (exp. 1384/19/2018).  
 
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, 
relatiu al contracte d’obres del Pla de renovació i millora de l’enllumenat públic 
de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, amb un pressupost màxim total de 
licitació de 3.496.746,64€, IVA inclòs, desglossat en un preu net de 
2.889.873,26€ i un IVA de 606.873,38€, 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:  
 

1 ALUMBRADOS VIARIOS, S.A 
2 UTE FERROVIAL SERVICIOS, S.A. - SIEMSA INDUSTRIA, S.A 
3 UTE CITELUM-COMSA SERVICE 
4 SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, SA 
5 URBALUX, S.A 
6 ISTEM SLU 
7 IMESAPI 
8 SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. (SICE) 



 
9 ELECNOR S.A 
10 ETRA BONAL S.A 
11 ELECTRICITAT BOQUE, S.L. 
12 ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU 
13 CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, S.A. 
14 SECE 

 
En data 20 de març de 2019 es constitueix la Mesa de contractació per donar 
compte de l’acte previ de l'obertura del sobre A de les ofertes presentades, les 
quals van ser admeses i es procedeix a efectuar l'obertura dels sobres B relatiu 
als criteris subjectes a judici de valor. Tota la documentació relativa als sobres B 
de les ofertes admeses es va remetre als Serveis Municipals corresponents a fi 
que emetessin l'oportú informe de valoració, el qual s’elevaria a la Mesa que 
donarà compte de la puntuació obtinguda per les empreses licitadores respecte 
als criteris a valorar per judici de valor, en l’acte públic l’obertura del sobre C. 
 
En data 13 de juny de 2019 es constitueix la Mesa de contractació que ha 
d'efectuar l'obertura, dels sobres núm. C relatiu a l’oferta econòmica i resta de 
documentació relativa als criteris avaluables de forma automàtica de les 
proposicions presentades. Prèviament a l’obertura del sobre C, es dona compte 
del resultat de la valoració del contingut del sobre B relatiu als criteris avaluables 
mitjançant judici de valor previstos als plecs de condicions econòmiques 
administratives amb el següent resultat: 
 
- COMPROVACIÓ DEL COMPLIMENT DELS REQUISITS TÈCNICS DEL 
PROJECTE 
 
A l’informe d’avaluació tècnica elaborat per SONINGEO SERVICIOS 
ENERGÉTICOS, S.L., i validat pels serveis tècnics municipals, en el que realitza 
l’avaluació de les especificacions tècniques del projecte de les lluminàries i resta 
de material a instal·lar, així com la comprovació de que els estudis lumínics són 
correctes, es proposa l’exclusió de les següents empreses, atès a què no 
compleixen algun requeriment del Plec de Condicions Tècniques: 
 
- ELECTRICITAT BOQUET: algunes tipologies de lluminàries no tenen el nombre 
mínim d'òptiques exigit en el plec (lluminària led per a enllumenat vial només 
disposa de 6 òptiques en el catàleg quan es demanen 14, bloc led per a 
adaptació de lluminària viària només disposa de 6 òptiques quan es demanen 8 
òptiques, projector led compacte per a enllumenat vial només disposa de 4 
òptiques quan es demanen 12 i projector led compacte per a enllumenat vial 
ornamental només disposa de 4 òptiques quan es demanen 8 òptiques.  

 
Els estudis Lumínics i l'estudi de les simulacions Dialux hi ha 55 simulacions que 
no compleixen els requeriments o algun requeriment del plec en els límits 
establerts (5% per a Lm, U0, Ul, EMED, Emin i 25% per SR). 
 
- SECE: té 44 simulacions que no compleixen un paràmetre o diversos 
paràmetres que es requereixen en el plec en els límits establerts (5% per a Lm, 
Uo, Ul, EMED, Emin i 25% per SR) respectivament. 



 
 
- CONSTRUCTORA SAN JOSE: té 38 simulacions que no compleixen un 
paràmetre o diversos paràmetres que es requereixen en el plec en els límits 
establerts (5% per a Lm, Uo, Ul, EMED, Emin i 25% per SR) respectivament. 
Lluminària led per a enllumenat vial només disposa de 8 òptiques quan es  
requereixen 14. Depreciació lumínica Lluminària led per a enllumenat vial 
L80B10 quan es requereix L90B10.  
 
Lluminària led per a enllumenat vial ornamental només disposa de 4 òptiques 
quan es requereixen 6.  
 
Bloc led per a adaptació de lluminària viària només disposa de 6 òptiques quan 
es requereixen 8.  
 
Projector led compacte per a enllumenat vial només disposa de 8 òptiques quan 
es requereixen 12.  
 
No donen solució als canvis requerits en els centres de comandament. 
 
- ACSA: té 41 simulacions que no compleixen un paràmetre o diversos 
paràmetres que es requereixen en el plec en els límits establerts (5% per a Lm, 
Uo, Ul, EMED, Emin i 25% per SR) respectivament. 
 
Lluminària led per a enllumenat vial només disposa de 4 òptiques quan es 
requereixen 14. 
 
Bloc led per a adaptació de lluminària viària només disposa de 6 òptiques quan 
es requereixen 8. 

 
Projector led compacte per a enllumenat vial només disposa de 9 òptiques quan 
es requereixen 12. 
 
VALORACIÓ DELS CRITERIS DEL SOBRE B 
 
Revisat l’informe emès per PEAKWAY, S.L., i validat dels serveis tècnics 
municipals, es proposa assignar la següent puntuació a cadascuna de les ofertes 
presentades:  
 

1 ALUMBRADOS VIARIOS, S.A 28,9 punts 
2 UTE FERROVIAL SERVICIOS, S.A. - SIEMSA INDUSTRIA, S.A 20,1 punts 
3 UTE CITELUM-COMSA SERVICE 17,3 punts 
4 SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, SA 16,3 punts 
5 URBALUX, S.A 16,1 punts 
6 ISTEM SLU 14,0 punts 
7 IMESAPI 13,5  punts 
8 SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. 

(SICE) 12,5 punts 
9 ELECNOR S.A 12,2 punts 
10 ETRA BONAL S.A 11,1 punts 



 
11 ELECTRICITAT BOQUET, S.L. Exclosa 
12 ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU Exclosa 
13 CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, S.A. Exclosa 
14 SECE Exclosa 
   

 
Seguidament, es procedeix en acte públic l'obertura dels sobre núm. C de 
documentació relativa als criteris avaluables  automàticament i oferta 
econòmica. En concret, les ofertes econòmiques presentades per les empreses 
admeses són les següents: 
 

ALUMBRADOS VIARIOS, S.A                        2.083.972,00 €  

UTE FERROVIAL SERVICIOS, S.A. - SIEMSA INDUSTRIA, S.A                        2.152.186,97 €  

UTE CITELUM-COMSA SERVICE                        2.251.740,63 €  

SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, SA                        2.437.203,04 €  

URBALUX, S.A                        2.331.548,54 €  

ISTEM SLU                        2.744.453,86 €  

IMESAPI                        2.483.237,90 €  

SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. (SICE)                        2.158.816,00 €  

ELECNOR S.A                        2.099.563,75 €  

ETRA BONAL S.A                        2.425.051,82 €  

 
En relació a la resta de documentació del sobre C relativa als criteris de valoració 
de forma automàtica es remet als Serveis Municipals corresponents a fi que 
emetessin l'oportú informe íntegre de valoració. 
 
Així, en data 20 de juny de 2019 es constitueix la Mesa de contractació per donar 
compte de la valoració de la documentació inclosa als sobres C realitzada pels 
serveis tècnics municipals, tenint en compte l’exclusió de les ofertes presentades 
per ELECTRICITAT BOQUET S.L., ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 



 
SAU, CONSTRUCTORA SAN JOSÉ S.A. i SECE, la valoració de totes les 
ofertes admeses i considerats tots els criteris establers en els Plecs, la puntuació 
total del SOBRE C és la següent: 

   
1 ALUMBRADOS VIARIOS, S.A 70,00 punts 
2 UTE FERROVIAL SERVICIOS, S.A. - SIEMSA INDUSTRIA, S.A 68,57 punts 
3 UTE CITELUM-COMSA SERVICE 66,65 punts 
4 SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, SA 63,48 punts 
5 URBALUX, S.A 65,22 punts 
6 ISTEM SLU 59,17 punts 
7 IMESAPI 62,76 punts 

8 SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. 
(SICE) 68,44 punts 

9 ELECNOR S.A 69,67 punts 
10 ETRA BONAL S.A 63,67 punts 

 
Així doncs la suma total del SOBRE B que contenia les ofertes de les empreses 
dels criteris amb judici de valor més el SOBRE C que contenia les ofertes de les 
empreses dels criteris avaluables de forma automàtica, és la següent: 
 

Núm. EMPRESA PUNTUACIÓ 
SOBRE B 

PUNTUACIÓ 
SOBRE C 

PUNTUACIÓ 
TOTAL 

          
1 ALUMBRADOS VIARIOS, S.A 28,90 70,00 98,90 

2 
UTE FERROVIAL SERVICIOS, 
S.A. - SIEMSA INDUSTRIA, 
S.A 

20,10 68,57 88,67 

3 UTE CITELUM-COMSA 
SERVICE 17,30 66,65 83,95 

4 ELECNOR S.A 12,20 69,67 81,87 
5 URBALUX, S.A 16,10 65,22 81,32 

6 
SOCIEDAD IBÉRICA DE 
CONSTRUCCIONES 
ELÉCTRICAS, S.A. (SICE) 

12,50 68,44 80,94 

7 SERVEIS INTEGRALS DE 
MANTENIMENT RUBATEC, SA 16,30 63,48 79,78 

8 IMESAPI 13,50 62,76 76,26 
9 ETRA BONAL S.A 11,10 63,67 74,77 
10 ISTEM SLU 14,00 59,17 73,17 
11 ELECTRICITAT BOQUET, S.L. Exclosa 
12 ACSA, OBRAS E 

INFRAESTRUCTURAS, SAU Exclosa 

13 CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, 
S.A. Exclosa 

14 SECE Exclosa 
 
Per tot l’exposat, l’empresa amb l’oferta amb millor relació qualitat-preu per ser  
proposada com empresa adjudicatària del contracte per l’execució de les obres 
del Pla de renovació i millora de l’enllumenat públic de l’ajuntament d’Esplugues 
de Llobregat, ha estat ALUMBRADOS VIARIOS, S.A per un import total net de 
2.083.972,00€ més 437.634,12€ en concepte d’IVA, sent l’import total de 



 
2.521.606,12€, IVA inclòs. En aquest sentit per acord de la Junta de Govern 
Local en sessió de dia 21 de juny de 2019 es va: 
 
“1.- Excloure de la classificació les ofertes presentades per les següents 
empreses a proposta de la Mesa de contractació, de conformitat amb la 
justificació manifestada pels serveis tècnics municipals: 
 
- ELECTRICITAT BOQUET, S.L. 
- ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU 
- CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, S.A. 
- SECE 
 
2.- Requerir a l’empresa ALUMBRADOS VIARIOS, S.A, per a què en el termini 
dels 10 dies hàbils següents al de la notificació d’aquest requeriment, presenti 
en aquest ajuntament la documentació que s’indica a la clàusula 19.h) del Plec 
de clàusules econòmiques administratives que regeixen en aquesta licitació. 
 
A més, s’ha de dipositar en la Tresoreria municipal la quantitat de 104.198,60€ 
en concepte de garantia definitiva d’aquest contracte per executar el contracte 
d’obres del Pla de renovació i millora de l’enllumenat públic de l’ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat. 
 
Transcorregut aquest termini de 10 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.” 
 
L’empresa ALUMBRADOS VIARIOS, S.A 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 ALUMBRADOS 
VIARIOS, S.A (NIF A08523094) amb un import total net de 2.083.972,00€ més 
437.634,12€ en concepte d’IVA, sent l’import total de 2.521.606,12€, IVA inclòs, 
el contracte per l’execució de les obres Pla de renovació i millora de l’enllumenat 
públic de l’ajuntament d’Esplugues de Llobregat en els termes previstos en la 
seva oferta. 
 



 
2.- Modificar la distribució plurianual i aprovar la disposició de la despesa relativa 
a l’execució d’aquest contracte d’obres, la qual anirà, en la seva totalitat, a càrrec 
de l’exercici 2019 a la partida 12 16501 61900 ACTUACIONS EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA ENLLUMENAT PÚBLIC per un import de 2.521.606,12€. 
 
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.- Sol·licitar a l’empresa adjudicatària de les obres, que en el termini màxim de 
10 dies naturals des de la notificació de l’acord l’adjudicació del contracte, 
presenti el Pla de Seguretat i Salut en compliment del RD 1627/97 de 24 
d’octubre, per a la seva aprovació abans de l‘inici de les obres.  
 
5.- 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.- L'objecte del contracte es realitzarà sota la supervisió de la següent Direcció 
Facultativa exercint les facultats de responsables del contracte: 
 
- Director d’obra: ..., Director del Servei de Manteniment i Espai Públic. 
 
- Director d’execució de l’obra: ..., Enginyer Tècnic Industrial. 
 
- Assistència tècnica a la direcció de les obres: empresa SONINGEO SERVICOS 
ENERGETICOS, S.L. 
 
 
 
I sense més assumptes a tractar, a les 15:20 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. 
 


