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Junta de Govern 

 
SESSIÓ DECISÒRIA ORDINÀRIA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 22 DE 

FEBRER DE 2019 
 

A la Casa Consistorial d’Esplugues de Llobregat, a la sala de reunions, a les 
14:00 hores del dia 22 de febrer de 2019, es reuneix la Junta de Govern Local 
en sessió decisòria Ordinària, en primera convocatòria, sota la Presidència de 
l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero, amb l’assistència dels regidors i regidores: 
 
Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal  
EDUARDO SANZ GARCIA 
SARA FORGAS UBEDA 
MONTSERRAT ZAMORA ANGULO 
FRANCISCO J GIMENEZ GONZALEZ 
MANUEL POZO LOPEZ 
JOSE ANTONIO HERNANDEZ SANCHEZ 
 
Secretari 
PEDRO CARMONA PEREZ 
 
Interventor 
JAVIER VICEN ENCUENTRA 
 
Oberta la sessió per la Sra. alcaldessa, s’hi entra en l’examen i debat dels 
assumptes que es relacionen a l’ordre del dia. 
 
 
1. Aprovació, si escau, de la rectificació de l’acta núm. 43/18, corresponent 
a la sessió ordinària de data 5 de desembre de 2018. 
 
Per la Sra. alcaldessa i en relació a l’esborrany de la rectificació de l’acta núm. 
43/18 corresponent a la sessió ordinària de data 5 de desembre de 2018 es 
pregunta si hi ha objecció d'alguna classe i no assenyalant-se'n cap, s'aprova 
l’esmentada acta per unanimitat i en compliment del que disposa l'article 107 de 
la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya i l'article 110 
del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, 
es transcriurà al llibre d'actes, autoritzant-se amb les signatures de la Sra. 
alcaldessa i Sr. secretari. 
 
 

TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
2. Proposta de personació en el procediment ordinari núm. 435/2018-E 
promogut per PATRIMONIAL HEFER, SA contra la desestimació per silenci 
administratiu de la sol·licitud de declaració de ruïna de les edificacions 
situades al carrer Sant Llorenç 2-12 (exp.2018/1/2445). 



 
 
Mitjançant escrit de la lletrada de Justícia del Jutjat Contenciós - Administratiu 
núm.4 de Barcelona, s’ha notificat a aquest Ajuntament el procediment ordinari 
núm. 435/2018-E per part del lletrat JLC, en nom i representació de 
PATRIMONIAL HEFER, SA, contra la desestimació per silenci administratiu de 
la sol·licitud de declaració de ruïna de les edificacions situades al carrer Sant 
Llorenç 2-12 d’Esplugues de Llobregat. (Exp. 2018/1/2445) 
 
Atesa la delegació de la Sra. alcaldessa en Junta de Govern Local, per decret 
núm. 1.466 de 18 de juny de 2015, de les atribucions establertes a l'art. 21.1.q) 
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local en la seva 
redacció introduïda per Llei 57/2003 de 16 de desembre. 
  
S’acorda: 
 
1r.-  Personar-se en el procediment ordinari núm. 435/2018-E promogut per 
PATRIMONIAL HEFER, SA contra la desestimació per silenci administratiu de la 
sol·licitud de declaració de ruïna de les edificacions situades al carrer Sant 
Llorenç 2-12 d’Esplugues de Llobregat. 
 
2n.-  Que la representació i defensa d’aquesta Corporació sigui assumida 
indistintament pels lletrats de la mateixa D. PCP, D. JAF. 
 
3r.-  Donar compliment a la resta d’extrems continguts a l’esmentat escrit remès 
pel Tribunal de Justícia de Catalunya. 
  
 
3. Proposta de personació en el procediment ordinari núm. 443/2018-V 
promogut per PATRIMONIAL HEFER, SA contra la desestimació per silenci 
administratiu de la sol·licitud de declaració de ruïna de les edificacions 
situades al carrer Sant Llorenç 18-32 d’Esplugues de Llobregat 
(exp.2018/2/2445). 
 
Mitjançant escrit del Jutjat Contenciós - Administratiu núm.10 de Barcelona, s’ha 
notificat a aquest Ajuntament el procediment ordinari núm. 443/2018-V per part 
del lletrat JLC, en nom i representació de PATRIMONIAL HEFER, SA, contra la 
desestimació per silenci administratiu de la sol·licitud de declaració de ruïna de 
les edificacions situades al carrer Sant Llorenç 18-32 d’Esplugues de Llobregat. 
(Exp. 2018/2/2445) 
 
Atesa la delegació de la Sra. alcaldessa en Junta de Govern Local, per decret 
núm. 1.466 de 18 de juny de 2015, de les atribucions establertes a l'art. 21.1.q) 
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local en la seva 
redacció introduïda per Llei 57/2003 de 16 de desembre. 
  
S’acorda: 
 
1r.-  Personar-se en el procediment ordinari núm. 443/2018-V promogut per 
PATRIMONIAL HEFER, SA contra la desestimació per silenci administratiu de la 



 
sol·licitud de declaració de ruïna de les edificacions situades al carrer Sant 
Llorenç 18-32 d’Esplugues de Llobregat. 
 
2n.-  Que la representació i defensa d’aquesta Corporació sigui assumida 
indistintament pels lletrats de la mateixa D. PCP, D. JAF. 
 
3r.-  Donar compliment a la resta d’extrems continguts a l’esmentat escrit remès 
pel Tribunal de Justícia de Catalunya. 
  
 
4. Proposta d’aprovació per contracte menor del servei de manteniment 
integral i certificacions oficials de calibratges de vent i pluja de les 3 
estacions meteorològiques municipals (exp. 2019/1129/1411). 
 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació del servei de manteniment 
integral i certificacions oficials de calibratge de vent i pluja de les 3 estacions 
meteorològiques municipal d’Esplugues de Llobregat. 
 
- Tipus de contracte: Servei 
- Objecte: servei de manteniment integral i certificacions oficials de calibratge de 
vent i pluja de les 3 estacions meteorològiques municipal d’Esplugues de 
Llobregat. 
- Procediment de contractació: Contracte menor. Tramitació: Ordinària 
- Codi CPV: 50800000-3 
- Valor estimat del contracte: 5.886,00 € IVA: 1.236,06 € 
- Preu: 7.122,06 €  
- Duració: termini màxim previst per la realització del servei, serà inferior a un 
any com a màxim, iniciant-se a partir del dia següent a comptar des de la 
notificació de l'acord de l'adjudicació del contracte menor. 
 
A l’expedient administratiu consta degudament incorporada la Memòria 
justificativa en la que resta acreditada la necessitat de la contractació i que no 
han estat alterades les regles generals de la contractació. 
 
Consta també a l’expedient l’oferta presentada per DARRERA, S.A. amb NIF 
A58840638, per import de 7.122,06 € IVA inclòs, que es considera a la Memòria 
justificativa ajustada a les necessitats municipals i a les característiques 
específiques del contracte. La mateixa memòria indica que la persona que es 
proposa com a contractista no ha subscrit amb aquest Ajuntament altres 
contractes menors que individual o conjuntament superin les xifres límit per 
aquest tipus de contracte. 
 
Ha estat comprovada la disponibilitat de crèdit adequat i suficient en el 
pressupost de la corporació per a l’exercici 2019. 
 
Per la qual cosa i de conformitat amb el que s’estableix a la Disposició Addicional 
Segona de la Llei 9/2107, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014. 



 
 
En ús de les competències delegades atorgades mitjançant Decret de l’Alcaldia 
núm. 1466 de 18 de juny de 2015. 
  
S’acorda: 
 
1. Aprovar  l’expedient de contractació i la MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL 
CONTRACTE MENOR incorporada a l’expedient, aprovant expressament la 
necessitat de procedir a aquesta contractació que té per objecte el servei de 
manteniment integral i certificacions oficials de calibratge de vent i pluja de les 3 
estacions meteorològiques municipals d’Esplugues de Llobregat. 
 
2. Declarar que s’ha procedit a la comprovació de la regla d’incompatibilitat de 
l’article 118.3 de la Llei 9/2017. 
 
3. Aprovar el plec tècnic que regiran la realització del contracte, establint que el 
pressupost d’execució del contracte és d’import 5.886,00 €, més 1.236,00 € 
corresponents al 21 % d’IVA.  
 
4. Adjudicar el contracte a DARRERA, S.A. A58840638 per import de 5.886,00€, 
més 1.236,06 € corresponents a 21 % d’IVA, sent un import total del 7.122,06 €, 
IVA inclòs. 
 
5. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
un import màxim de 7.122,06 euros, IVA inclòs, a càrrec de la partida 12 17230 
22699 DESPESES DIVERSES DE MEDI AMBIENT, a favor de DARRERA, S.A. 
A58840638. 
 
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. Aquest 
servei es prestarà abans de finalitzar l’any de durada. 
 
8. La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, serà el tècnic de medi ambient. 
 
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. 
 
 
5. Proposta d’aprovació per contracte menor del servei de diagnosi i 
inventari de l’estat de la pavimentació de les calçades (exp. 
2019/1893/1411). 



 
 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació del servei de diagnosi i inventari 
de l’estat de la pavimentació de les calçades d’Esplugues de Llobregat.  
 
-Tipus de contracte: Servei 
- Objecte: Servei de diagnosi i inventari de l’estat de la pavimentació de les 
calçades d’Esplugues de Llobregat. 
- Procediment de contractació: Contracte menor. Tramitació: Ordinària 
Codi CPV:71000000-8 
- Valor estimat del contracte: 14.000,00 € IVA: 2.940,00 € 
Preu: 16.927,90 € 
- Duració: La monitorització de l’estat del paviment i tractament de les dades es 
durà a terme des del 25 de febrer de 2019 fins al 25 de març de 2019. L’accés a 
la plataforma, que inclou la formació del personal municipal, serà a partir del 20 
de març de 2019 i tindrà una durada d’un any. 
A l’expedient administratiu consta degudament incorporada la Memòria 
justificativa en la que resta acreditada la necessitat de la contractació i que no 
han estat alterades les regles generals de la contractació. 
 
Consta també a l’expedient l’oferta presentada per SOTAVIA TECHNOLOGIES, 
S.L., amb NIF B66496670, per import de 16.927,90€ IVA inclòs, que es considera 
a la Memòria justificativa ajustada a les necessitats municipals i a les 
característiques específiques del contracte. La mateixa memòria indica que la 
persona que es proposa com a contractista no ha subscrit amb aquest 
Ajuntament altres contractes menors que individual o conjuntament superin les 
xifres límit per aquest tipus de contracte. 
 
Ha estat comprovada la disponibilitat de crèdit adequat i suficient en el 
pressupost de la corporació per a l’exercici 2019. 
 
Per la qual cosa i de conformitat amb el que s’estableix a la Disposició Addicional 
Segona de la Llei 9/2107, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 
En ús de les competències delegades atorgades mitjançant Decret de l’Alcaldia 
núm. 1466 de 18 de juny de 2015. 
 
S’acorda: 
 
1. Aprovar  l’expedient de contractació i la MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL 
CONTRACTE MENOR incorporada a l’expedient, aprovant expressament la 
necessitat de procedir a aquesta contractació que té per objecte el servei de 
diagnosi i inventari de l’estat de la pavimentació de les calçades d’Esplugues de 
Llobregat. 
 
2. Declarar que s’ha procedit a la comprovació de la regla d’incompatibilitat de 
l’article 118.3 de la Llei 9/2017. 
 



 
3. Aprovar el plec tècnic (o les condicions) que regiran la realització del contracte, 
establint que el pressupost d’execució del contracte és d’import 14.000,00 €, més 
2.940,00 € corresponents al 21% d’IVA.  
 
4. Adjudicar el contracte a SOTAVIA TECHNOLOGIES, S.L. B-66496670 per 
import de 13.990,00 €, més 2.937,90 € corresponents al 21% d’IVA, sent un 
import total del 16.927,90 €, IVA inclòs. 
 
5. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
un import màxim de 16.927,90 euros, IVA inclòs, a càrrec de la partida 12 15202 
22706 HONORARIS SERVEI DIAGNOSI I ESTAT PAVIMENTACIO VIA 
PUBLICA, del pressupost municipal en vigor, a favor de SOTAVIA 
TECHNOLOGIES, S.L. B66496670. 
 
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.  La 
monitorització de l’estat del paviment i tractament de les dades es durà a terme 
des del 25 de febrer de 2019 fins al 25 de març de 2019. L’accés a la plataforma, 
que inclou la formació del personal municipal, serà a partir del 20 de març de 
2019 i tindrà una durada d’un any. 
 
8. La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, seran ... 
 
9. Notificar la present resolució a la persona adjudicatària. 
 
10. Ordenar la publicació del contracte menor en la forma prevista a l'article 63.4 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
 
6. Proposta d’aprovació de la incoació d’expedient de responsabilitat per 
demora en l’execució del contracte de subministrament de la senyalització 
vertical i d’altres materials d’abalisament. 
 
En data 27 de juliol de 2018 la Junta de Govern Local va declarar la validesa a 
l’acte licitatori i va adjudicar a l’empresa SEÑALES GIROD, S.L. (NIF 
B60070505) amb un import total màxim de 64.929,36€, amb un pressupost net 
de 53.660,63€ i una part d’IVA de 11.268,73€, el contracte de subministrament 
de la senyalització vertical i altres materials d’abalisament de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat, en els termes previstos en la seva oferta i amb els 
descomptes oferts pel material a subministrar. 
 



 
Els criteris d’adjudicació valoraven la reducció en el termini d’entrega per tots els 
materials indicats específicament en el plec, podent-se oferir una reducció de 48 
h, i per tant un termini de subministrament no superior a 24 h. 
 
La oferta presentada per SEÑALES GIROD, S.L. en aquest punt indicava el 
compromís de complir en el termini màxim de subministrament de 24 hores. 
 
Segons informe emès pels Serveis Tècnics Municipals en data 19 de febrer de 
2019, el subministrament de la comanda número 3 s’ha executat amb un termini 
que supera les 24h, per tant incomplint el termini màxim de subministrament al 
qual s’havien compromès a la seva oferta. El referit informe es transcriu a 
continuació: 
 
“INFORME: 
 
En data 27 de juliol de 2018 la Junta de Govern Local va declarar la validesa a 
l’acte licitatori i adjudicar a l’empresa SEÑALES GIROD, S.L. (NIF B60070505) 
amb un import total màxim de 64.929,36€, amb un pressupost net de 53.660,63€ 
i una part d’IVA de 11.268,73€, el contracte de subministrament de la 
senyalització vertical i altres materials d’abalisament de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat, en els termes previstos en la seva oferta i amb els 
descomptes oferts pel material a subministrar. 
 
Els criteris d’adjudicació valoraven la reducció en el termini d’entrega per tots els 
materials indicats específicament en el plec, podent-se oferir una reducció de 48 
h, i per tant un termini de subministrament no superior a 24 h. 
 
La oferta presentada per SEÑALES GIROD, S.L. en aquest punt indicava el 
compromís de complir en el termini màxim de subministrament de 24 hores 
(adjunt en annex 1). 
 
En data 29 de gener de 2019 es formalitza comanda número 3 (adjunta en annex 
2), composada en la seva totalitat de material indicats específicament en el plec. 
 
L’entrega del material de la comanda número 3 es realitza de la següent forma: 
 
Entrega parcial 1: 31/1/19 
Entrega parcial 2: 4/2/19 
Entrega parcial 3: 14/2/19 
 
amb una demora total d’11 dies respecte el compromís i termes de la seva oferta. 
 
Atès a tot el que s’ha indicat en aquest informe i a la vista del plec de condicions 
econòmic-administratives que regulen la contractació del subministrament de la 
senyalització vertical i altres materials d’abalisament de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat es proposa la imposició de penalitats de 50€ diaris 
d’incompliment, i per tant un total de 550€ a deduir en la propera certificació 
mensual. 
 



 
El que li comuniquem per al seu coneixement i efectes adients.” 
 
En relació als fets detallats a l’informe tècnic i de conformitat amb els Plecs de 
condicions que regulen aquest contracte, l’Ajuntament podrà optar 
indistintament, en la forma i condicions establertes a l’article 193 i següents de 
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per a la 
resolució del contracte o per la imposició de les penalitats de 50 euros diaris 
d’incompliment. 
 
Si l’Ajuntament optés per la imposició de penalitats, aquestes s’imposaran per 
acord de l’òrgan de contractació, adoptat a proposta del responsable del 
contracte, que serà immediatament executiu, i es faran efectives mitjançant 
deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total s’hagin d’abonar 
a l’empresa contractista o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagi constituït. 
 
Així mateix, la imposició de penalitats no exclourà la responsabilitat per danys i 
perjudicis ni la possible resolució del contracte. 
 
Atesos els articles 193 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic i el plec de clàusules administratives particulars que 
regeix el contracte de subministrament de la senyalització vertical i altres 
materials d’abalisament de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 
 
S’acorda: 
 
Primer.- Incoar el procediment per acordar, si s’escau, la imposició de penalitats 
per un import de 550 euros en concepte de demora al contractista SEÑALES 
GIROD, S.L. a favor de qui es va adjudicar el contracte de subministrament de 
la senyalització vertical i altres materials d’abalisament de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat en data 27 de juliol de 2018. 
 
Segon.- Atorgar a l’empresa SEÑALES GIROD, S.L., adjudicatària del contracte 
de subministrament de la senyalització vertical i altres materials d’abalisament 
de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, l’oportú tràmit d’audiència per un 
termini de deu dies hàbils, comptats a partir del dia següent al de la recepció de 
la notificació del present acord a fi de què pugui formular les al·legacions que 
estimi pertinents i, si s’escau, aportar la documentació que sigui procedent, en 
relació a la demora en l’execució del contracte de referència, segons els fets 
previstos a l’informe dels Serveis Tècnics Municipals.  
 
Tercer.- Notificar el present acord a les persones interessades. 
 
 
7. Proposta de rectificació de l’error material de l’adjudicació del contracte 
menor de les obres de fusteria als equipaments municipals (exp. 
2019/1032/1387). 
 
Es retira de l'Ordre del dia. 
 



 
 
8. Proposta de modificació del contracte menor adjudicat a la empresa 
BYTEMASTER SERVICIOS INFORMATICOS S.A. per a les obres 
d’instal·lació de càmeres de videovigilància al Casal de Cultura Robert 
Brillas. 
 
El 30 de Novembre de 2018 s’aprova el Decret 2018/3841 en el que s’adjudica 
el contracte menor dels treballs d’instal·lació de càmeres de videovigilància a la 
Casa Consistorial i el Casal de Cultura Robert Brillas d’Esplugues de Llobregat 
a la empresa BYTEMASTER SERVICIOS INFORMATICOS S.A. (A-60553955) 
per import de 10.908,00 €, més 2.290,68 € corresponents al 21% d’IVA, sent un 
import total de 13.198,68 €, IVA inclòs, a càrrec de la partida 12 92000 62300 
ADQUISICIÓ EINES I UTILLATGES. 
 
Tanmateix, aquesta resolució no es va arribar a notificar a la empresa 
adjudicatària. 
 
Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals de data 18 de febrer de 2019,  en 
el que manifesta que càmeres pressupostades enregistrarien imatges de l’Espai 
Públic adjacent a les façanes que es volen protegir, pretensió i objecte del 
contracte inicial i que aquest fet un cop posat en coneixement del Delegat de 
Protecció de Dades de l’Ajuntament, al gravar l’Espai Públic, el tràmit requereix 
autorització Comissió de Control dels Dispositius de Videovigilància de 
Catalunya, de forma prèvia a la instal·lació, afegint que aquest tipus de captació 
d'imatges està restringit a les policies locals i sota autorització prèvia. 
 
Atès que en l’esmentat informe s’informa que aquest fet provoca que es modifiqui 
el plantejament inicial de la proposta adjudicada i s’adapti la instal·lació que es 
pretén de manera que l’objecte en qüestió estigui dins de  l'àmbit de la instrucció 
1/2009, de 10 de febrer, de 6 de febrer de 2009, de l'Agència Catalana de 
Protecció de Dades, sobre el tractament de dades de caràcter personal 
mitjançant càmeres amb fins de videovigilància. 
 
Aquesta modificació de plantejament comporta un sistema de càmeres 
perimetrals a l’entorn dels edificis, fet que provoca que augmenti el número de 
càmeres amb la corresponent despesa afegida. Davant d’aquestes 
circumstàncies i, de conformitat a l’import inicial d’adjudicació del contracte 
menor, els serveis tècnics municipals proposen limitar la instal·lació del sistema 
de càmeres de videovigilància únicament al Casal de Cultura Robert Brillas. 
 
De conformitat amb l’article 205.2.c) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic la modificació proposada es considera com a 
modificació no substancial al entendre que l’objecte del contracte menor 
adjudicat no es modifica sinó el que realment es proposa és la reordenació i 
reubicació de la  instal·lació de les càmeres limitant-se a l’àmbit del Casal de 
Cultura Robert Brillas. 
 
S’acorda: 
 



 
1.- Aprovar la modificació del contracte menor adjudicat per Decret 2018/3841 
de 30 de novembre de 2018 a la empresa BYTEMASTER SERVICIOS 
INFORMATICOS S.A. (A-60553955) per a les obres d’instal·lació de càmeres de 
videovigilància únicament al Casal de Cultura Robert Brillas. 
 
2.- Fixar el preu del contracte en 10.781,00 €, més 2.264,01 € corresponents al 
21% d’IVA, sent un import total de 13.045,01 €, IVA inclòs, a càrrec de la partida 
12 92000 62300 ADQUISICIÓ EINES I UTILLATGES, el que suposa una 
modificació a la baixa en un import de 153,67 euros, el que representa un 1,16%. 
 
3.- 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, 
aquest contracte s'executarà com a màxim en un termini de 4 setmanes, iniciant-
se com a màxim 5 dies després de la notificació de l’adjudicació. 
 
4.- Notificar la present resolució a la persona adjudicatària. 
 
5.- 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. 
 
 
9. Proposta de rectificació d’un error material als plecs de condicions 
econòmiques administratives i tècniques relatives al contracte d’obres del 
Pla de renovació i millora de l’enllumenat públic (exp. 2019/19/1384). 
 
Per acord de la Junta de Govern Local de dia 21 de desembre de 2018 es va 
aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert i els plecs de 
condicions econòmiques administratives, relatives al contracte d’obres del Pla de 
renovació i millora de l’enllumenat públic de l’ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat, amb un pressupost total de licitació de 3.496.746,64 €, IVA inclòs, 
desglossat en un preu net de 2.889.873,26 € i un IVA de 606.873,38 €. 
 
Vist l’error material de transcripció existent en el pressupost base de licitació 
previst en els Plecs de clàusules econòmiques-administratives d’aquest 
contracte en relació al previst al projecte d’obra, en el sentit que s’indica a 
l’informe dels serveis tècnics municipals de dia 20 de febrer de 2019. Així, el 
pressupost base de licitació correcte és l’indicat al projecte d’execució de les 
obres, correctament incorporat a la convocatòria feta a través del perfil del 
contractant: 
 
 

Pressupost d’execució material 2.428.901,37 € 
6 % benefici industrial  315.757,18 € 

13 % despeses generals 145.734,08 € 
Preu d’execució de contracte 2.890.392,63 € 

21 % d’IVA 606.982,45 € 
Preu TOTAL IVA INCLÒS 3.497.375,08 € 

 



 
En aquest sentit, es proposa la modificació dels Plecs de condicions 
econòmiques-administratives que regulen el contracte d’obres del Pla de 
renovació i millora de l’enllumenat públic de l’ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat, de conformitat amb el que disposa l’article 109.2 de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques.  
 
S’acorda: 
 
1.- Rectificar l’error material de transcripció existent a la clàusula 4 dels plecs de 
condicions econòmiques administratives que regeixen la licitació i el contracte 
d’obres del Pla de renovació i millora de l’enllumenat públic de l’ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat en relació al pressupost base de licitació, en el següent 
sentit: 
 
Allà on diu: 
 
“El pressupost màxim de la licitació és de TRES MILLIONS QUATRE-CENTS 
NOURANTA-SIS MIL SET-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-
QUATRE CÈNTIMS, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 
 
 
 

Pressupost d’execució material 2.428.464,92 € 
6 % benefici industrial  315.700,44 € 

13 % despeses generals 145.707,90 € 
Preu d’execució de contracte 2.889.873,26 € 

21 % d’IVA 606.873,38 € 
Preu TOTAL IVA INCLÒS 3.496.746,64 € 

 (...) 
 
El resum del pressupost, segons els costos directes (pressupost d’execució 
material) i  costos indirectes (despeses generals i benefici industrial), seria el 
següent:  
 

 
Costos directes 

 
2.428.464,92 € 

Costos indirectes 461.408,34 € 
Preu d’execució de contracte 

21 % D’IVA 
2.889.873,26 €  

606.873,38 €   
Preu TOTAL IVA INCLÒS 3.496.746,64 € 

 
Ha de dir: 
 
El pressupost màxim de la licitació és de TRES MILLIONS QUATRE-CENTS 
NOURANTA-SET MIL TRES-CENTS SETENTA-CINC EUROS AMB VUIT 
CÈNTIMS, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 
 
 



 
Pressupost d’execució material 2.428.901,37 € 

6 % benefici industrial  315.757,18 € 
13 % despeses generals 145.734,08 € 

Preu d’execució de contracte 2.890.392,63 € 
21 % d’IVA 606.982,45 € 

Preu TOTAL IVA INCLÒS 3.497.375,08 € 
(...) 
 
El resum del pressupost, segons els costos directes (pressupost d’execució 
material) i  costos indirectes (despeses generals i benefici industrial), seria 
el següent:  
 

 
Costos directes 

 
2.428.901,37 € 

Costos indirectes 461.491,26 € 
Preu d’execució de contracte 

21 % D’IVA 
2.890.392,63 €  

606.982,45 €   
Preu TOTAL IVA INCLÒS 3.497.375,08 € 

 
 
Així mateix, com a conseqüència de la rectificació del pressupost de licitació s’ha 
de rectificar la clàusula 5 dels plecs de condicions referida al valor estimat del 
contracte, fixant-lo en 2.890.392,63 euros. 
 
2. Fixar el pressupost de licitació del contracte d’obres del Pla de renovació i 
millora de l’enllumenat públic de l’ajuntament d’Esplugues de Llobregat en 
3.497.375,08 euros, IVA inclòs, desglossat en un preu net de 2.890.392,63 euros 
i un IVA de 606.982,45 euros. 
 
3.- Modificar la distribució de la despesa plurianual del contracte d’obres del Pla 
de renovació i millora de l’enllumenat públic de l’ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat, establint-se de la següent forma: 
 - Exercici 2018: 2.594.783,33 euros, IVA inclòs. 
 - Exercici 2019: 902.591,75 euros, IVA inclòs. 
 
D’aquesta forma quedaria rectificada la clàusula 6 dels plecs de condicions 
econòmiques administratives en el es refereix a la distribució de la despesa 
plurianual, amb el següent redactat: 
 
“La despesa plurianual derivada d’aquesta contractació, IVA inclòs, es farà 
efectiva per un import màxim de 3.497.375,08.-€ (IVA inclòs), imputable al 
pressupost vigent en cada exercici, dels quals 2.594.783,33.-€ (IVA inclòs), 
aniran a càrrec de l’exercici econòmic de l’any 2018, a la partida pressupostària 
12 16501 61900 ACTUACIONS EFICIÈNCIA ENERGÈTICA ENLLUMENAT 
PÚBLIC 
Per a les següents anualitats, l’import màxim anual serà el següent: 
 
Exercici 2019: 902.591,75 euros, IVA inclòs.” 
 



 
4.- Publicar al perfil del contractant d’aquest Ajuntament el present acord i 
ampliar el termini de presentació d’ofertes fins el dia 8 de març de 2019. 
 
 
10. Proposta d’aprovació del Conveni de col·laboració entre AIGÜES DE 
BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓ DEL CICLE 
INTEGRAL DE L’AIGUA, SA, i l’Ajuntament d'Esplugues de Llobregat per a 
la implantació de la telemesura per comptadors d’aigua (exp. 
2019/1374/1441). 
 
Vista la proposta de Conveni per la implantació de la telemesura per comptadors 
d'aigua, al terme municipal d'Esplugues de Llobregat; 
 
Vist l'informe tècnic favorable emès pels Serveis tècnics municipals del Servei de 
Manteniment i Espai Públic, que estableix el següent: 
 
"INFORME: 
 
1. ANTECEDENTS 
 
La Sra. ... com a representant de la companyia Aigües de Barcelona, Empresa 
Metropolitana per a la Gestió del Cicle Integral de l’Aigua, S.A., actual 
concessionària del servei domiciliari de subministrament d’aigua al municipi 
d’Esplugues, va presentar mitjançant instància de data maig de 2017 i núm. de 
registre 9234 la proposta per tal de poder implantar la telemesura dels 
comptadors d’aigua de tots els abonats del municipi. 
 
Al seu dia es va emetre informe al respecte d’aquesta proposta, però per 
diferents motius: replantejament dels edificis en els quals es pot col·locar 
l’antena, revisió del conveni des del punt de vista jurídic, sobrecàrrega de treball, 
etc. no és fins ara que es pot proposar l’aprovació del conveni. 
 
2. PROPOSTA DE CONVENI  
 
La implantació de la telemesura es fonamenta en la col·laboració amb 
l’Ajuntament via conveni, ja que aporta una sèrie d’avantatges per a la ciutadania 
en general i per a l’Ajuntament: 
 
- El major control de consums permet una millora de la gestió de la xarxa, gràcies 
a la identificació en temps quasi real de l'aigua registrada pels comptadors. 
- Es genera una cultura de consum intel·ligent on el client pot disposar de tota la 
informació sobre els seus consums en temps real. 
- La informació en temps real permet descobrir fuites en instal·lacions com la 
xarxa de reg, que poden estar fins a 2 mesos malgastant aigua per no ser 
descobertes fins que arriba la factura. Això comporta un estalvi d’aigua anual 
molt important. 
- Suposa un primer pas cap a la Gestió de la Demanda Activa per a períodes de 
crisi hídrica. 



 
- Permet automatitzar tasques manuals de poc valor afegit (lectures manuals) i 
potencia l'activitat econòmica del sector TIC a la ciutat. 
 
I obligacions per part de l’Ajuntament: 
 
- Autoritzar a Aigües de Barcelona l’ús dels espais situats en edificis de titularitat 
municipal relacionats en l’Annex del conveni que disposaran de: 
 
Els sistema d’antenes. 
Els cables de comunicació i elèctrics. 
Els sistemes de suport. 
Els sistemes d’alimentació elèctrica. 
Els sistemes electrònics i espais necessaris per desplegar-los i també albergar 
els habitacles que els contenen. 
 
- Facilitar al personal tècnic d’Aigües de Barcelona o a personal contractat per la 
mateixa l’accés als espais cedits en qualsevol moment i les vegades que sigui 
necessari, amb la maquinària i eines per tal de què poder realitzar les tasques 
de manteniment, reparació, millora o modificació que siguin necessàries.  
 
- Abonar el consum elèctric dels equips. 
 
Vist que les avantatges de la implantació són molt més grans que el que 
comporten les obligacions del conveni, el tècnic sotasignat considera que és 
d’interès públic l’aprovació del conveni, prèvia revisió per part dels Serveis 
Jurídics Municipals. 
 
La revisió a la que es fa referència haurà de realitzar-se amb l’objecte de depurar 
el seu redactat perquè s’ajusti a la legalitat vigent i interessos municipals. 
 
S’indica també que tots els costos de la implantació i manteniment del sistema 
corren a càrrec d’Aigües de Barcelona, excepte el subministrament d’energia 
elèctrica, que serà molt petit al ser equips de molt escassa potència elèctrica. 
 
3. PRIORITATS MUNICIPALS EN LA IMPLANTACIÓ DE LA TELEMESURA 
 
L’Ajuntament ha enviat a Aigües de Barcelona un llistat, que s’annexa a l’informe, 
amb la priorització en la implantació de la telemesura en els subministraments 
municipals, atenent al criteri de major consum d’aigua, ja que són les 
instal·lacions que en cas de fuita poden patir majors sobre consums. 
 
4. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
 
Atenent a l’exposat a l’informe es proposa revisar des del punt de vista jurídic 
l’informe presentat per Aigües de Barcelona per tal de procedir a la seva 
aprovació i signatura, amb l’objectiu de començar per la implantació, d’acord a 
les prioritats municipals indicades al present informe." 
 



 
Vist l'informe jurídic emès per l'assessora jurídica de l'Àmbit de Territori i 
Sostenibilitat, que estableix el següent: 
 
"La companyia Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana per a la Gestió del 
Cicle Integral de l’Aigua, SA, actual concessionària del servei domiciliari de 
subministrament d’aigua al municipi d’Esplugues, va presentar mitjançant 
instància de maig de 2017, (Registre general d'entrada núm. 2018/9234), la 
proposta per tal de poder implantar la telemesura dels comptadors d’aigua de 
tots els abonats del municipi. 
 
L'objecte del Conveni és definir la col·laboració entre l’Ajuntament i AB per al 
desenvolupament del projecte de telemesura al Terme Municipal d’Esplugues de 
Llobregat i, específicament, per l’ús dels espais situats en edificis de titularitat 
municipal enumerats en l’Annex I del conveni, “Ubicació dels equips contemplats 
en aquest conveni en edificis de titularitat municipal”, per tal que AB pugui 
instal·lar  i operar els equips de telemesura. 
 
El conveni destaca l’interès en impulsar els nous serveis de telecomunicacions 
per a ciutadans i empreses de la ciutat, en línia amb el concepte de Smart 
Metering; i el desplegament ordenat de les xarxes de radiocomunicacions a 
Esplugues de Llobregat. 
 
AB té interès en utilitzar els espais en edificis i mobiliari urbà de l’Ajuntament de 
Esplugues de Llobregat, per tal d‘ubicar els concentradors, i a tal efecte, ha 
sol·licitat a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat l’ús del espais en els edificis i 
mobiliari urbà per tal d’instal·lar i operar els seus equips. 
 
Consta a l'expedient un informe dels Serveis tècnics municipals que conclou que 
aquesta col·laboració aporta una sèrie d’avantatges per a la ciutadania en 
general, i per a l’Ajuntament en particular, que enumera: 
 
- El major control de consums permet una millora de la gestió de la xarxa, gràcies 
a la identificació en temps quasi real de l'aigua registrada pels comptadors. 
- Es genera una cultura de consum intel·ligent on el client pot disposar de tota la 
informació sobre els seus consums en temps real. 
- La informació en temps real permet descobrir fuites en instal·lacions com la 
xarxa de reg, que poden estar fins a 2 mesos malgastant aigua per no ser 
descobertes fins que arriba la factura. Això comporta un estalvi d’aigua anual 
molt important. 
- Suposa un primer pas cap a la Gestió de la Demanda Activa per a períodes de 
crisi hídrica. 
- Permet automatitzar tasques manuals de poc valor afegit (lectures manuals) i 
potencia l'activitat econòmica del sector TIC a la ciutat. 
 
Aquest informe també indica que totes les despeses de la implantació i 
manteniment del sistema corren a càrrec d’Aigües de Barcelona, excepte el 
subministrament d’energia elèctrica, que serà molt petit al ser equips de molt 
escassa potència elèctrica. 
 



 
Es planteja un termini de vigència del conveni de dos anys. 
 
Fonaments de dret  
 
Les administracions públiques de Catalunya poden subscriure convenis i 
protocols amb altres administracions públiques i amb els organismes i entitats 
públiques dependents o vinculats a aquestes, en l'àmbit de les competències 
respectives i per a la consecució de finalitats d'interès comú. 
 
L’article 47 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic, 
preveu que són convenis els acords amb efectes jurídics adoptats per les 
administracions públiques, els organismes públics i entitats de dret públic 
vinculats o dependents o les universitats públiques entre si o amb subjectes de 
dret privat, per a una finalitat comuna.  
 
Per altra banda, és d’aplicació el Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual 
s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals; 
 
D’acord amb l’article 55 del Reglament del patrimoni dels ens locals, la utilització 
dels béns de domini públic pot adoptar les modalitats següents: 
 
a) Ús comú, general o especial. 
b) Ús privatiu. 
 
D’acord amb l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova 
el Reglament del patrimoni dels ens locals, l'ús privatiu és el constituït per 
l'ocupació directa o immediata d'una porció del domini públic, de manera que 
limiti o exclogui la utilització per part dels altres interessats. 
 
L'ús privatiu que no comporta la transformació o la modificació del domini públic 
resta subjecte a l'atorgament d'una llicència d'ocupació temporal que origina una 
situació de possessió precària essencialment revocable per raons d'interès 
públic i amb dret a indemnització, si s'escau. 
 
D’acord amb l’article 60 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova 
el Reglament del patrimoni dels ens locals, correspon a l'alcaldia l'atorgament de 
les llicències. Aquesta competència ha estat delegada en la Junta de Govern 
Local, mitjançant el Decret d’alcaldia núm. 1466, de 18 de juny de 2015. 
 
L’Ordenança fiscal núm. 21 estableix la taxa per ocupacions del subsol, el sol i 
la volada de la via pública. 
 
L’article 6.2 de l’Ordenança indicada estableix que, quan per a l'autorització de 
la utilització privativa s'utilitzin procediment de licitació pública, l'import de la taxa 
vindrà determinat pel valor econòmic de la proposició sobre la que recaigui la 
concessió, autorització o adjudicació. 
 



 
Ara bé, aquesta Ordenança no seria aplicable en aquest cas concret, en tant en 
quant, en els termes de l’article 6.2 transcrit, no s’ha utilitzat procediment de 
licitació pública. 
 
L’article 8.1.f) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, estableix que l’administració pública, en 
aplicació del principi de transparència, ha de fer pública la informació relativa, 
entre d’altres, als convenis. 
 
En virtut de l’article 25.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
de règim local, i l’article 66.3.l) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
mitjançant el qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, els ajuntaments són competents per al subministrament d’aigua 
potable. Es pot entendre que l’actuació objecte del conveni es troba dins del marc 
d'aquesta competència.  
 
D’acord amb l’article 21.1.a), és competència de l’alcaldessa la representació de 
l’Ajuntament. 
 
Conclusions 
 
En relació amb la proposta de conveni presentada per Aigües de Barcelona, 
Empresa Metropolitana per a la Gestió del Cicle Integral de l’Aigua, SA, actual 
concessionària del servei domiciliari de subministrament d’aigua al municipi 
d’Esplugues, cal posar en relleu dos aspectes. El primer, la col·laboració 
plantejada entre aquesta i l’Ajuntament d’Esplugues, amb l’objecte d’impulsar els 
nous serveis de telecomunicacions per a la ciutadania i empreses de la ciutat, en 
línia amb el concepte de Smart Metering; i el desplegament ordenat de les xarxes 
de radiocomunicacions a Esplugues de Llobregat. 
 
El segon, que se sol·licita fer ús d’edificis públics per a la instal·lació d’aquests 
equips. 
 
Per tant, en aquest cas, qui subscriu considera que, d’una banda, correspon 
aprovar el Conveni de col·laboració i, de l’altra, autoritzar l’ús privatiu del domini 
públic dels espais definits a l’annex del Conveni, per a la instal·lació d’aquests 
equips, a l’empara de la normativa indicada. 
 
Per tot l’exposat, només resta concloure que s’informa favorablement, d’una 
banda, l’aprovació del Conveni de col·laboració, i de l’altra, l’autorització de l’ús 
privatiu del domini públic dels edificis municipals on es pretén instal·lar els equips 
de telemesura identificats al Conveni." 
 
S’acorda: 
 
PRIMER.- APROVAR el Conveni de col·laboració entre AIGÜES DE 
BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓ DEL CICLE 
INTEGRAL DE L’AIGUA, SA, i l’Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, per a la 
implantació de la telemesura per comptadors d’aigua, al terme municipal 



 
d’Esplugues de Llobregat, d'acord amb el text que s'adjunta a aquest acord, com 
a document annex I. 
  
SEGON.- CONCEDIR llicència d’ús privatiu del domini públic a AIGÜES DE 
BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓ DEL CICLE 
INTEGRAL DE L’AIGUA, SA, per a la instal·lació dels equips de telemesura als 
espais situats en edificis de titularitat municipal enumerats en l’Annex I del 
conveni, “Ubicació dels equips contemplats en aquest conveni en edificis de 
titularitat municipal”, a l’empara de l’article 57 i següents del Reglament del 
Patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre, per un 
termini de 2 anys. 
 
TERCER.- ADVERTIR a la persona interessada que la llicència d'ocupació 
temporal origina una situació de possessió precària, essencialment revocable 
per raons d'interès públic, en els termes de l’article 57.2 del Reglament del 
Patrimoni dels ens locals. 
 
QUART.-  ESTABLIR que aquesta utilització privativa del domini pública no està 
subjecta a l’aplicació de la taxa prevista a l’Ordenança fiscal municipal núm. 21, 
relativa a les ocupacions del subsol, el sòl i la volada de la via públic, d’acord 
amb la justificació feta constar a la part expositiva d’aquest acord. 
 
CINQUÈ.- FACULTAR a l'alcaldessa de l'Ajuntament d'Esplugues per a la 
signatura del conveni aprovat en el punt primer d'aquest acord. 
 
SISÈ.- NOTIFICAR aquest acord a AB. 
 
 

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS 

11. 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. 9 de documents O en fase prèvia per un import total de 12.420,00€ 
 
Relació núm. 10 de documents O en fase prèvia per un import total de 
340.709,52€ 
 
Relació núm. 11 de documents O en fase prèvia per un import total de 27.837,22€ 
 
Relació núm. 12 de documents O en fase prèvia per un import total de 
96.048,42€ 
 
Relació núm. 13 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
17.264,36€ 
 



 
Relació núm. 14 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
10.347,93€ 
 
Tots el documents comptables “O” porten annexat el corresponent document 
justificatiu que ha estat conformat per la persona tècnica adient i fiscalitzada pel 
Servei d’Intervenció. 
  
S’acorda: 
 
1. Relació núm. núm. 9 de documents O en fase prèvia per un import total de 
12.420,00€. 
 
2. Relació núm. 10 de documents O en fase prèvia per un import total de 
340.709,52€. 
 
3. Relació núm. 11 de documents O en fase prèvia per un import total de 
27.837,22€. 
 
4. Relació núm. 12 de documents O en fase prèvia per un import total de 
96.048,42€. 
 
5. Relació núm. 13 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
17.264,36€. 
 
6. Relació núm. 14 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
10.347,93€. 
  
 
12. Proposta d’aprovació del contracte menor relatiu al servei de dissenys 
gràfics “9a Nit dels Premis El Pont d’Esplugues” i “Firesplugues 2019”. 
 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació del servei de dissenys gràfics 
dels materials necessaris per la ‘9a Nit dels Premis El Pont d’Esplugues’ i per a 
‘Firesplugues 2019’. 
 
- Tipus de contracte: servei 
- Objecte: servei de dissenys gràfics dels materials necessaris per la ‘9a Nit dels 
Premis El Pont d’Esplugues’ i per a ‘Firesplugues 2019’. 
- Procediment de contractació: Contracte menor. Tramitació: Ordinària 
- Codi CPV: 79822500-7    Serveis de disseny gràfic 
- Valor estimat del contracte: 2.720,00 €   IVA 571,20 €      
- Preu: 3.291,20 € 
- Durada: El contracte estarà vigent des de l’adjudicació del contracte i fins al 6 
de maig de 2019.  
 
A l’expedient administratiu consta degudament incorporada la Memòria 
justificativa en la que resta acreditada la necessitat de la contractació i que no 
han estat alterades les regles generals de la contractació. 
 



 
Consta també a l’expedient l’oferta presentada per la senyora ..., per import de 
3.291,20 €.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 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. 
  
S’acorda: 
 
1. Aprovar l’expedient de contractació i la MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL 
CONTRACTE MENOR incorporada a l’expedient, aprovant expressament la 
necessitat de procedir a aquesta contractació que té per objecte la contractació 
de servei de dissenys gràfics dels materials necessaris per a la ‘9a Nit dels 
Premis El Pont d’Esplugues’ i per a ‘Firesplugues 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 de 2.720,00€ més 571,20€  
corresponents al 21% d’IVA. 
 
4. Adjudicar el contracte a la senyora ..., per import de 2.720,00€, més 571,20€ 
corresponents a 21% d’IVA. 
 
5. Aprovar les especificacions tècniques següents:  
 
Es preveu que es realitzin els següents treballs de disseny gràfic: 
 
Per a la 9a Nit dels Premis El Pont: 
 
Actualització/adaptació disseny del logo d’anteriors edicions 
Bases Premis 
Format digital del logo 
Anunci de les Bases dels Premis El Pont 
Invitació institucional 
Adaptacions del logo per a xarxes, web i vídeo 
Adaptacions del logo per a pantalla de projecció de power point (2 pantalles)  
Disseny i maqueta de diplomes per a premiats i finalistes (màxim 35 unitats 
 
Per a Firesplugues 2019: 
 



 
Díptic de comercialització de Firesplugues 
Cartell genèric amb la imatge de la XVIII Firesplugues 
Banderoles a fanals (1 model amb el cartell genèric a l’esquerre del fanal i fins a 
5 models diferents a la dreta del fanal) 
Cartell opi 
Cartell per donar als establiments participants (cartell genèric de Firesplugues 
afegint segell ‘Establiment participant’) 
Díptic amb la relació d’establiments participants i les activitats programades 
(format a concretar) 
Targeta identificació de persones participants 
Targeta identificació per a vehicles de participants i de muntatge 
Torretes de gran format per als accessos a Firesplugues, d’1x3m amb quatre 
cares de lones impreses digitalment per una sola cara. 
Disseny del fons d’escenari de Firesplugues (adaptació del cartell genèric a la 
mida del fons d’escenari) 
Anunci a la revista El Pont i a altres mitjans de comunicació (mida d’una pàgina 
d’El Pont). 
Banner per a la pàgina web (part superior) 
 
6. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
un import màxim de 3.291,20€, IVA inclòs, a càrrec de les següents partides:  
 
712 92401 22699 Premis Pont, 677,60 € que corresponen a 560,00€ més 
117,60€ del 21% d’IVA.   
14 43100 22609 Firesplugues 2019, 2.613,60€ que corresponen a 2.160,00€ 
més 453,60€ del 21% d’IVA del pressupost municipal en vigor, a favor de la 
senyora ... 
 
7. El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’Ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura o factures 
corresponents degudament signades per l’adjudicatària i degudament 
conformades per la persona designada responsable del projecte. 
 
8. El contracte estarà vigent des de l’adjudicació del contracte i fins al 6 de maig 
de 2019.  
 
9. La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, serà la directora de Comunicació. 
 
10. Notificar la present resolució a la persona adjudicatària. 
 
11. Ordenar la publicació del contracte menor en la forma prevista a l'article 63.4 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
 
13. Proposta d’aprovació del contracte menor relatiu a la realització d’una 
enquesta de satisfacció amb el serveis municipals. 
 



 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació del Contracte menor  de servei 
relatiu a la realització d’un estudi consistent en l’avaluació de l’estat d’opinió de 
la ciutadania en relació a la seva ciutat, realitzant una enquesta de Satisfacció 
amb els serveis municipals d’Esplugues de Llobregat. 
 
Tipus de contracte: Contracte serveis 
Objecte: Servei relatiu a la realització d’un estudi consistent en l’avaluació de 
l’estat d’opinió de la ciutadania en relació a la seva ciutat, realitzant una enquesta 
de Satisfacció amb els serveis municipals d’Esplugues de Llobregat. 
Procediment de contractació: Contracte menor. Tramitació: Ordinària 
Codi CPV: 79320000-3  Serveis d’enquestes d’opinió pública. 
Valor estimat del contracte: 10.915,00€ IVA 2.292,15€ 
Preu: 13.207,15€ 
Durada: La durada del servei serà de 5 setmanes des de l’adjudicació del 
contracte.  
 
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 les ofertes de les següents empreses: 
 
Dialoga 
GESOP (GABINET D’ESTUDIS SOCIALS I OPINIO PUBLICA, S.L.) 
SEARCHS VALUE 
 
En base a la valoració feta a la memòria justificativa,  l’oferta presentada per 
GESOP (GABINET D’ESTUDIS SOCIALS I OPINIO PUBLICA, S.L.), amb NIF 
B63647994, per import de 13.207,15 € IVA inclòs, es considera l’oferta més 
ajustada a les necessitats municipals i a les característiques específiques del 
contracte. La mateixa memòria indica que la persona que es proposa com a 
contractista no ha subscrit amb aquest Ajuntament altres contractes menors que 
individual o conjuntament superin les xifres límit per aquest tipus de contracte. 
 
Ha estat comprovada de crèdit adequat i suficient en el pressupost de la 
corporació per a l’exercici 2019. 
 
Per la qual cosa i de conformitat amb el que s’estableix a la Disposició Addicional 
Segona de la Llei 9/2107, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014. 
  
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 relatiu 
a la realització d’un estudi consistent en l’avaluació de l’estat d’opinió de la 



 
ciutadania en relació a la seva ciutat, realitzant una enquesta de satisfacció amb 
els serveis municipals d’Esplugues de Llobregat. 
 
2. Declarar que s’ha procedit a la comprovació de la regla d’incompatibilitat de 
l’article 118.3 de la Llei 9/2017.  
 
3. Aprovar el pressupost del contracte per import de: 10.915,00€, i una part 
d’IVA de 2.292,15€. Import total: 13.207,15€. 
 
4. Adjudicar el contracte a favor de l’empresa GESOP (GABINET D’ESTUDIS 
SOCIALS I OPINIO PUBLICA, S.L.) amb NIF B63647994 i per import net de 
10.915,00€, i una part d’IVA de 2.292,15€. Import total: 13.207,15€. 
 
5. Les especificacions tècniques del contracte són:  
 
- El treball de camp s’ha de realitzar per personal especialitzat 
- El tipus de mostreig de la selecció ha de fer-se de forma  aleatòria amb quotes 
creuades 
- Marge d’error i de  confiança han d’esser creïbles 
- L’empresa adjudicatària haurà de lliurar un informe de l’anàlisi  
- En el procés de recollida de dades les entrevistes siguin telefòniques hauran 
d’estar assistida per l’aplicació CATI  
- S’han de fer 600 entrevistes a persones d’Esplugues 
 
6. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
un import màxim de 13.207,15€. IVA inclòs, a càrrec de l’aplicació 
pressupostària 11/92002/22699 DESPESES DIVERSES PROJECTES 
ESTRATÈGICS I INTERNACIONALS, del pressupost municipal en vigor, a 
favor GESOP (GABINET D’ESTUDIS SOCIALS I OPINIO PUBLICA, S.L.) amb 
NIF B63647994. 
 
7. El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’Ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura o factures 
corresponents degudament signades per l’adjudicatària i degudament 
conformades per la persona designada responsable del projecte. 
 
8. El contracte estarà vigent des del la seva adjudicació i durant 5 setmanes. 
 
9. La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, serà la Coordinadora General d’Àmbits, la Sra. ... 
 
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.  
 
 



 
14. Proposta d’aprovació de la nòmina corresponent a la mensualitat de 
febrer, l'incentiu de productivitat, serveis extraordinaris i altres 
retribucions del personal. 
 
Vist el personal que ha realitzat serveis extraordinaris autoritzats, fora de la 
seva jornada habitual, variables de productivitat en horari nocturn i/o en dia 
festiu i vista la relació d’empleats que, per raó de servei, té dret a la percepció 
d’indemnitzacions per desplaçaments o dietes. 
 
De conformitat amb l’acord plenari de data 23 de gener de 2013, en el qual ha 
estat aprovada l’adequació de les retribucions municipals a través de la Relació 
de Llocs de Treball, al Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic 
i disposicions concordants; de conformitat, també, amb les disposicions sobre 
Despeses de Personal contingudes en la Llei de Pressupostos Generals de 
l’Estat pel 2018, a les disposicions econòmiques del prorrogat Conveni 
d’aplicació al personal laboral i Pactes de condicions socioeconòmiques del 
personal funcionari, 2008-2011, en allò que no estigui derogat o en suspens i a 
la taula salarial d’aquest Ajuntament. 
 
D’acord amb el que disposa l’article 135 del Reial decret legislatiu 1/1994, de 
20 de juny, pel qual es va aprovar el text refós de la Llei general de la Seguretat 
Social, de conformitat amb l’article 32.6 de la Llei 42/1994, de 30 de desembre, 
de mesures fiscals, administratives i d’ordre social, respecte dels subsidis 
corresponents en situació d’incapacitat temporal; i en relació amb el personal 
que està en situació d’incapacitat temporal per malaltia comuna o accident de 
treball; D’acord també amb el que disposa sobre la incapacitat transitòria i 
indisposicions el Real Decret Legislatiu 20/2012, de 13 de juliol, i els acords 
paritaris que al respecte van signar Ajuntament i Representació Sindical. 
 
Tenint en compte el que disposa l’article 6 i la disposició transitòria cinquena, 
punt 5, del Reial Decret 480/1993, de 2 d’abril, pel qual s’integrarà al Règim 
General de la Seguretat Social dels funcionaris de l’Administració Local, en 
relació a la prestació per incapacitat temporal derivada de contingències 
comuns dels funcionaris integrats, en relació amb el que disposa l’esmentat 
article 11 del Conveni. 
 
Vist les diferents regularitzacions de nòmina de gener de diferents 
treballadors/es amb motiu de baixes i altes d’incapacitat temporals i accidents 
de treball, una vegada abonada la nòmina, per un import total de -4,67 euros. 
 
Atès que per decret d’Alcaldia número 2019/480 de data 7 de febrer, expedient 
2018/66/2646, es va resoldre contractar diferent personal per subvencions de 
plans d’ocupació amb data d’inici 31 de gener, s’ha confeccionat nòmina 
complementària de desembre per import total de 622,24€. 
 
Atesa la despesa corresponent a la nòmina del mes de gener de l’any actual 
que ascendeix a la suma total de 892.908,71€.  
 



 
S’acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar l’import brut de la nòmina del mes de febrer de 2019 del 
personal funcionari, laboral i electes al servei d’aquest Ajuntament per un import 
de 892.908,71€ segons el següent desglossament:  
 
Import brut retribucions fixes:     834.172,29 € 
Import brut retribucions variables:  58.736,42€ 
Total import brut nòmina:       892.908,71€ 
 
 
SEGON.- Aprovar les retencions a practicar en la nòmina del mes de febrer 2019 
amb el desglossament següent: 
 
Retencions en concepte d’IRPF: 168.766,15€ 
Deducció bestretes:        2.436,25€   
Embargaments:           1.076,41€ 
Quotes sindicals:          312,20 € 
Descompte Seguretat Social:    55.046,05€ 
Total import net nòmina:         665.271,65€ 
 
TERCER.- Reconèixer l’obligació de la despesa corresponent a les retribucions 
fixes de la nòmina del mes de febrer de 2019 per un import total de 834.172,29€ 
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries establertes als documents 
comptables adjunts.  
 
QUART.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació de la despesa corresponent 
a les retribucions variables derivades de la nòmina del mes de febrer de 2019, 
per un import de 58.736,42€, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 
establertes als documents comptables adjunts.  
 
CINQUÈ.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació de la despesa corresponent 
a la nòmina de regularització del mes de gener que ascendeix a un import total 
de -4,67€, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries establertes en els 
documents comptables adjunts.    
 
SISÈ.- Reconèixer l’obligació de la despesa corresponent al Decret d’Alcaldia 
número 2019/480, de data 7 de febrer, expedient 2018/66/2646 on es va resoldre 
contractar diferent personal per subvencions de plans d’ocupació amb data d’inici 
31 de gener, per un import brut total de 622,24€, amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries establertes als documents comptables adjunts.  
 
SETÈ.-  Informar al Comitè d’Empresa i a la Junta de Personal. 
 
 
15. Proposta de resolució d’una sol·licitud de baixa de l’espai 
"ESPLUGUES COWORKING" i devolució de fiança. 
 



 
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 20 de febrer de 2015 es 
va aprovar una sol·licitud d’ingrés a l’espai “Esplugues Coworking” presentada 
per la persona emprenedora FNEB, en les següents condicions: 
 
- Modalitat de jornada sencera  
- Preu públic: 60,00€ + 21% IVA 
- Ocupació d’un espai a la Sala de professionals 
- Ingrés d’una fiança de 120,00€ corresponent a dos mesos en funció de la seva 
modalitat d’estada, segons l’apartat 10.3 del Règim de funcionament aprovat. 
 
Posteriorment, la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 2 de febrer, 
aprovà la sol·licitud presentada en data 8 de gener de 2018, per la Sra. ..., de 
pròrroga d’estada per a un quart i cinquè any per a una persona, i canvi de 
modalitat, de jornada sencera a jornada parcial en horari de tardes. En data 9 
març la Sra. ... va ingressar en el compte de l’Ajuntament, l’import de 8,00€ en 
concepte de diferència entre la fiança dipositada a l’any 2015 (120,00 €) i la 
corresponent a la sol·licitud de pròrroga i canvi de modalitat aprovada (128,00€). 
 
En data 23 de gener de 2019 la Sra. ... presenta instància sol·licitant la baixa 
d’ocupació de l’espai “Esplugues Coworking” per canvis laborals a la seva 
activitat. 
 
D’acord amb l’informe emès per la Tècnica de Promoció Econòmica, i d’acord 
amb l’apartat 11.3 del Règim de Funcionament aquesta renúncia causarà efectes 
un mes desprès de la seva data de presentació.  
 
Atès que, segons informe aquest mateix informe, durant l’estada a l’espai 
“Esplugues Coworking” la Sra. ... no s’han produït danys, perjudicis, ni altres 
despeses, d’acord amb el punt 10.3 del Règim de Funcionament aprovat. 
 
Vist l’informe emès per la Tresoreria Municipal,  
  
S’acorda: 
 
Primer.- Estimar la sol·licitud de baixa d’ocupació de l’espai “Esplugues 
Coworking” presentada per la persona emprenedora Sra. ..., amb efectes 23 de 
febrer de 2019. 
 
Segon.- Retornar a la Sra. ... les fiances dipositades de 128,00 €, ingressades 
en dates 5 de març de 2015 (120,00 €) i 9 de març de 2018 (8,00€), en concepte 
de garantia per l’ús de l’espai “Esplugues Coworking” 
 
Tercer.- Notificar la present resolució a la persona interessada, indicant-li que la 
devolució de l’esmentada fiança s’efectuarà a partir de 15 dies següents a la 
recepció d’aquesta notificació mitjançant transferència bancària. 
  
 
16. Proposta d’adjudicació del contracte de subministrament mitjançant 
compra-venda d’una furgoneta d’atestats de la policia local. 



 
 
El 21 de desembre de 2018, la Junta de Govern Local va aprovar l’expedient de 
contractació, mitjançant procediment obert simplificat, del subministrament en 
règim de compra d’un vehicle furgoneta d’atestats al servei de la Policia Local 
del municipi d’Esplugues de Llobregat, amb una durada de 2 mesos, des de la 
formalització del contracte, sense possibilitat de pròrroga, amb un valor estimat 
del contracte de 49.300,00 euros i un pressupost base de licitació total de 
59.653,00 euros, dels quals l’import net son 49.300,00 euros i 10.353,00 euros, 
en concepte d’IVA (21%). 
 
L’anunci de licitació, amb els plecs contractuals i la resta de documentació 
administrativa, es va publicar al perfil del contractant, el 9 de gener de 2019. Un 
cop finalitzat el termini de presentació d’ofertes, el 24 de gener de 2019, a les 
14:00 hores, l’única empresa que va presentar la seva proposta va ser la 
següent: 
 
ROMAUTO GRUP DE CONCESSIONARIS, S.L., amb NIF B08633950 
 
Posteriorment, es va celebrar sessió pública de la Mesa de contractació, el 28 
de gener següent, a les 10:30 hores, per a l’obertura de l’únic Sobre Digital, amb 
el resultat següent: 
 

Criteris objectius o avaluables de forma automàtica Puntuació màxima 
prevista al Plec de 
clàusules 
administratives 
particulars  

Puntuació atorgada  
a ROMAUTO GRUP 
DE 
CONCESSIONARIS, 
S.L. 

1.-Oferta econòmica De 0 a 84 punts 
 

84 Punts 
53.233,95 € 
(43.995,00 € més 
9.238,95 € d’IVA 21%) 

2.-Millores relatives al termini de garantia 
postvenda, sense cost econòmic per a la 
Corporació local: 
2.1.-Respecte la garantia postvenda del vehicle 
(màxim 3 punts): 
- Ampliació del termini en 1 any més que la 
garantia mínima oferta pel fabricant (1 punt) 
- Ampliació del termini en 2 anys més que la 
garantia mínima oferta pel fabricant (2 punts) 
- Ampliació del termini en 3 anys més que la 
garantia mínima oferta pel fabricant (3 punts) 
2.2.-Respecte la garantia postvenda de la resta 
d’elements integrants en el vehicle, descrits a la 
clàusula 1.1 d’aquest Plec (màxim 3 punts): 
- Ampliació del termini en 1 any més que la 
garantia mínima oferta pel fabricant (1 punt) 
- Ampliació del termini en 2 anys més que la 
garantia mínima oferta pel fabricant (2 punts) 
Ampliació del termini en 3 anys més que la 
garantia mínima oferta pel fabricant (3 punts) 

De 0 a 6 punts 
 

0 punts 

3.-Oferta de programa de manteniment del 
vehicle, segons prescripció de l’empresa fabricant 
i sense cost econòmic per a la Corporació local:  
Per 1 any (1 punt) 
Per 2 anys (2 punts) 
Per 3 anys (3 punts) 

De 0 a 3 punts 
 

0 punts 



 
4.-Oferta de millores en l’equipament del vehicle, 
sense cost econòmic per a l’Ajuntament, 
consistent en: 
Subministrament del sistema de navegació del tipus 
GPS o Galileo, que permeti la gestió espacial de 
circulació de vehicles (3 punts) 

De 0 a 3 punts 
 

0 punts 

5.-Reducció del termini de lliurament del vehicle, 
des de l’endemà de la formalització del 
contracte, d’acord amb els següents termes: 
- Reducció del termini lliurament d’11 a 20 dies 
(4 punts) 
- Reducció del termini lliurament fins a 10 dies (2 
punts) 

De 0 a 4 punts 
 

0 punts 

PUNTUACIÓ TOTAL 100 punts 84 punts 
 
Un cop comprovat el compliment dels requisits de capacitat i solvència 
econòmica i financera i tècnica o professional en el Registre electrònic 
d’empreses classificades, es va requerir a l’empresa proposada com a 
adjudicatària, el 28 de gener d’enguany, per a la presentació de la garantia 
definitiva d’import 2.199,75 euros, corresponent al 5% de l’import d’adjudicació, 
IVA exclòs: 43.995,00 euros, conforme l’apartat 2.14 del Plec administratiu i l’art. 
107.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
El passat 5 de febrer de 2019, l’empresa ROMAUTO GRUP DE 
CONCESSIONARIS, S.L. ha presentat la documentació requerida mitjançant 
instància (registre d’entrada núm. 2019-2681-E) i, en concret, la garantia 
definitiva a través de transferència bancària al compte municipal; 
 
El director de la Policia Local ha emès informe, el 20 de febrer de 2019,  
proposant l’adjudicació del contracte de subministrament, en règim de compra, 
d’un vehicle furgoneta d’atestats al servei de la Policia Local del municipi 
d’Esplugues de Llobregat, a favor de l’empresa ROMAUTO GRUP DE 
CONCESSIONARIS, S.L. 
 
Vistos els antecedents i l’informe emès pels Serveis Jurídics d’aquest 
Ajuntament, i a tenor del que disposa l’article 150 de la Llei de Contractes del 
Sector Públic. 
  
S’acorda: 
 
PRIMER.- Declarar la validesa de l’acte licitatori i adjudicar a l’empresa 
ROMAUTO GRUP DE CONCESSIONARIS, S.L., amb NIF B08633950, el 
contracte de subministrament en règim de compra d’un vehicle furgoneta 
d’atestats al servei de la Policia Local del municipi d’Esplugues de Llobregat, 
amb una durada de 2 mesos, sense possibilitat de pròrroga, per un import total 
de 43.995,00 euros més 9.238,95 euros d’IVA 21% (import total: 53.233,95 euros, 
IVA inclòs) 
 
SEGON.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa a favor de l’empresa 
ROMAUTO GRUP DE CONCESSIONARIS, S.L., amb NIF B08633950, relativa 
al contracte de subministrament en règim de compra d’un vehicle furgoneta 
d’atestats al servei de la Policia Local del municipi d’Esplugues de Llobregat, 



 
amb una durada de 2 mesos, sense possibilitat de pròrroga, per un import total 
de 43.995,00 euros més 9.238,95 euros d’IVA 21% (import total: 53.233,95 euros, 
IVA inclòs), a càrrec de l’aplicació 11 13200 62600 22018012065 Adquisició unitat 
mòbil i emissora de ràdio, del pressupost municipal en vigor. 
 
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa ROMAUTO GRUP DE 
CONCESSIONARIS, S.L. 
 
QUART.- Facultar la Sra. Alcaldessa per a la formalització de l’esmentat 
contracte. 
 
CINQUÈ.- Publicar la formalització del contracte al perfil del contractant 
municipal, en la forma prevista en l’art. 63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de Contractes del Sector Públic. 
 
 

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 

17. Proposta d’aprovació de l’expedient i dels plecs de condicions, 
mitjançant procediment simplificat abreujat, relatius al servei de suport 
professional per a activitats municipals que requereixen mitjans 
audiovisuals (exp. 2019/1632/3085). 
 
L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat realitza al llarg de l’any un conjunt 
d’activitats en col·laboració del teixit associatiu de la ciutat. Per aquest motiu 
requereix contractar equips de so i de llum per poder cobrir les activitats que es 
realitzen a la via pública i a les dependències municipals. 
 
Des de fa anys, el servei de suport professional per a aquelles activitats 
municipals que requereixen mitjans audiovisuals s’ha dut a terme de manera 
externa, donat que l’Ajuntament no disposa de recursos tècnics per a la gestió 
d’aquesta tipologia de servei, que implica un gran nombre de recursos en 
personal especialitzat i en equips de so i llum professional. 
 
La Directora de Cultura ha emès informe justificatiu de la necessitat de donar 
continuïtat a aquest servei en els proper mesos en tan no es prepara a la licitació 
amb caràcter més permanent i proposa l’aprovació del plec de prescripcions 
tècniques regulador de la contractació, mitjançant procediment obert simplificat 
abreujat, per un import màxim de 27.745€, més 5.826,45€ corresponent al 21% 
d’IVA (import total màxim 33.571,45€ IVA inclòs). 
 
El valor estimat del contracte previst, que inclou la durada de tres mesos des del 
mes d’abril a juny de 2019 sense possibilitat de pròrroga, atès que es procedirà 
a la preparació d’un nou contracte. 
 
El procediment de licitació és el procediment obert simplificat abreujat, en atenció 
al valor estimat del contracte que suposa l’adopció de mesures més àgils en el 
procediment de licitació pública. 
 



 
En base a la normativa de contractació pública i, especialment, la Llei 9/2017, de 
8 de novembre, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les 
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 
de febrer de 2014 (LCSP, en endavant), estem davant d’un contracte 
administratiu de serveis i subjecte a tramitació ordinària.  
 
Vist l'informe corresponent dels Serveis Jurídics i la fiscalització prèvia de la 
Intervenció municipal. 
  
S’acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar la despesa per a la contractació del servei de suport 
professional per a aquelles activitats municipals  que requereixen mitjans 
audiovisuals en el període que va del mes d’abril a juny de 2019 per un import 
màxim  de 27.745 €, més 5.826,45 € en concepte d’IVA (21%) a càrrec de la 
partida pressupostària municipal en vigor nº 33 33400 22706, servei de so i llum 
de l’Ajuntament d’Esplugues. 
 

Servei 

Estimació de 
serveis/ 
prestacions a 
realitzar 

Import 
preu 
unitari 
màxim 
IVA 
exclòs 

Tipus 
impositiu 
IVA 

Import IVA 

Total import 
preu unitari 
màxim IVA 
inclòs 

SERVEI DE SUPORT 
PROFESSIONAL PER 
A AQUELLES 
ACTIVITATS 
MUNICIPALS QUE 
REQUEREIXEN 
MITJANS 
AUDIOVISUALS 

Sonorització 
actes 
municipals de 
abril a juny 

27.745€  21 % 5.826,45€ 33.571,45€ 

 
SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert 
simplificat abreujat, i aprovar els plecs de condicions econòmic administratives i 
tècniques relatius al servei de suport professional per a aquelles activitats 
municipals  que requereixen mitjans audiovisuals en el període que va del mes 
d’abril a juny de 2019 per un import màxim de 27.745 €, més 5.826,45 € en 
concepte d’IVA (21%). 
 
TERCER.- Convocar la licitació i ordenar la seva publicació en el perfil del 
contractant, als efectes de complir amb la tramitació establerta als articles 63, 
135 i següents de la LCSP. 
  
 
 
18. Proposta d’adjudicació d’un contracte menor relatiu al servei 
d’instal·lació d'elements d'il·luminació i sonorització d’activitats culturals 
fins el mes de març 2019 (exp. 2019/1882/1411). 



 
 
PRIMER.- Vista la Memòria relativa al contracte menor que seguidament es 
transcriu literalment: 

 
“Número d’expedient:2019/1882/1411 
Assumpte: Contracte menor per a la instal·lació d’elements d’il·luminació i de 
sonorització amb motiu de les activitats culturals març 2019. 
Tipus de contracte: Servei 
Procediment i forma d’adjudicació. Contracte menor 
 
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 
Junta de Govern Local, de conformitat amb el decret d’Alcaldia núm. 2018/2314 
de data 9 de juliol de 2018, en matèria de contractes menors. 
 
JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE 
L’Ajuntament d’Esplugues necessita contractar el servei d’instal·lació d’elements 
d’il·luminació i sonorització, amb motiu de les activitats que l’Ajuntament, en 
col·laboració amb entitats, ha de portar a terme durant el mes de març de 2019. 
 
DESCRIPCIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE 
a) L’objecte del contracte és el servei d’instal·lació d’elements d’il·luminació i de 
sonorització, amb presència de persones tècniques de so i de llum i de persona 
DJ, per atendre les necessitats tècniques derivades d’activitats culturals que 
s’organitzen durant el mes de març de 2019. 
 
b) Es tracta d’un contracte de servei. 
 
c) CPV: 92370000-5 Tècnic de so 
 
d) Aquest contracte no comporta, en cap cas, exercici d’autoritat pública. 
 
JUSTIFICACIÓ QUE NO S’ESTÀ ALTERANT L’OBJECTE DEL CONTRACTE 
PER EVITAR L’APLICACIÓ DE LES REGLES GENERALS DE 
CONTRACTACIÓ 
L’objecte d’aquest contracte és, encara que té prestacions que podrien ser 
considerades equivalents a d’altres celebrats per l’Ajuntament, qualitativament 
diferent i no constitueix una unitat d’execució ni econòmicament, ni jurídica (en 
el sentit expressat per la Junta consultiva de Contractació Pública de l’Estat en 
Informe recaigut a l’Expedient 41/2017, sobre interpretació de l’article 118.3 de 
la LCSP); atès que el servei a prestar ho és en relació amb activitats diferents i 
diferenciades de les desenvolupades en altres expedients de contractació. 
 
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE, TIPUS d’IVA, IMPORT I APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 

Valor estimat IVA (21%) Pressupost per 
contracte 

Aplicació pressupostària Denominació 

6.467,00 € 1.358,07€ 7.825,07€ 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 és des de la seva adjudicació i fins el 30 de març de 
2019. 
 
LLOC DE LA PRESTACIÓ 
Els llocs de la prestació dels diferents serveis queden definits en el punt 12 del 
present informe tècnic i són els següents: 
 
Carnaval (Les Moreres )  
2 de març  
Pavelló Les Moreres  
Carnaval Dj (Les Moreres) 
2 de març de 21:00 a 03:00h  
Pavelló Les Moreres 
Carnaval (Verge de la Mercè ) 
2 de març de 17:00 a 20:00h hores 
Rambla Verge de la Mercè  
Carnaval (Pregó Pista Vermella)  
Dissabte 2 de març de 20:15 a 20:30h 
Pista Vermella del Parc Pou d’en Fèlix 
Conferència AAVV El Centre  
Data per confirmar 
Casal de Cultura Robert Brillas  
Tres Tombs 
Dissabte 8 de març de 18:30 a 20:30h 
Casal Cultura Robert Brillas  
Tres Tombs 
Diumenge 10 de març de 12:00 a 14:00h 
Carrer Àngel Guimerà  
Quinzena de la Dansa  
17 de març  
Rambla Verge de la Mercè 
Quinzena de la Dansa  
24 de març  
Parc Pou d’en Fèlix 
Cloenda Quinzena de la Dansa  
30 de març  
Parc Pou d’en Fèlix 
Concert Escola de Música  
març 2019  
Casal de Cultura R. Brillas 
Concert Escola de Música  
març 2019  
Casal de Cultura Robert Brillas  



 
Dos actes per determinar 
Es faran en un equipament municipal o espai públic a concretar 
 
TERMINI DE GARANTIA O JUSTIFICACIÓ DEL SEU NO ESTABLIMENT 
No en té, per la naturalesa de la prestació 
 
FORMA DE PAGAMENT DEL PREU 
Prèvia presentació de factura i una vegada realitzat el servei. 
 
RESPONSABLE DEL CONTRACTE 
Directora de Cultura 
 
ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA PRESTACIÓ 
La prestació consisteix en el servei d’instal·lació dels elements d’il·luminació i 
sonorització indicats, amb presència de persones tècniques de so i de llum i de 
persona DJ, per a les activitats indicades, i en les dates, llocs i horaris que a 
continuació es detallen: 

Carnaval ( Les Moreres )  
2 de març  
Pavelló Les Moreres  

Equip de so de 12.000w volats 
2 monitors DJ 
1 micro inalàmbric  
Il·luminació complerta 
Trust 9 metres i fons escenari negre 

Carnaval DJ (Les Moreres) 
2 de març de 21:00 a 03:00h   Sonorització de DJ comercial 

Carnaval (Verge de la Mercè ) 
2 de març de 17:00 a 20:00h hores 
Verge de la Mercè  

Equip de so de 8.000w (10 monitors repartits pel balcó 
Rambla Verge de la Mercè) 
1 micròfon inalàmbric 
Pont de 4metres amb cortina negra 

Carnaval (Pregó Pista Vermella)  
Dissabte 2 de març de 20:15 a 
20:30h 
Pista Vermella 

Equip de so de 2.500 w 
Microfonia segons necessitats 

Conferència AAVV El Centre  
Data per confirmar 
Casal de Cultura Robert Brillas  

Assistència tècnica a la sala del casal de cultura Robert 
Brillas 

Tres Tombs 
Dissabte 8 de març de 18:30 a 
20:30h 
Casal Cultura Robert Brillas  

Assistència tècnica a la sala del casal de cultura Robert 
Brillas 

Tres Tombs 
Diumenge 10 de març de 12:00 a 
14:00h 
Carrer Àngel Guimerà  

Equip de so de 2.500 w 
1 micròfon inalàmbric 

Quinzena de la Dansa  
17 de març  
Rambla Verge de la Mercè 

Assistència tècnica a l’acte 
Muntatge equip de so de l’ajuntament 2.500w 

Quinzena de la Dansa  
24 de març  
Parc Pou d’en Fèlix 

Assistència tècnica a l’acte 
Muntatge equip de so de l’ajuntament 2.500w 

Cloenda Quinzena de la Dansa  
30 de març  
Parc Pou d’en Fèlix 

Equip de so de 2.500w 
Monitor a l’escenari 
1 micròfon inalàmbric 



 
Concert Escola de Música  
març 2019  
Casal de Cultura R. Brillas 

Assistència tècnica al  Casal de Cultura Robert Brillas 

Concert Escola de Música  
març 2019  
Casal de Cultura Robert Brillas  

Assistència tècnica al  Casal de CulturaRobert Brillas 

Acte per determinar Assistència tècnica a l’acte 
Muntatge equip de so de l’ajuntament 2.500w 

Acte per determinar Muntatge equip de so de l’ajuntament 2.500w 
 
Obligacions de l’empresa adjudicatària: 
 
- Realitzar la instal·lació dels elements d’il·luminació i sonorització de les 
activitats que queden definides en el quadre de serveis. 
- Realitzar el muntatge, proves de so i instal·lació de tots els elements que 
queden definits en el quadre de serveis. 
- Aportar el material per a la instal·lació d’elements d’il·luminació i sonorització 
que queda definit en el quadre de serveis. 
- Aportar el personal tècnic de so i de llum necessari. 
- Aportar el personal que farà funcions de DJ el dia 2 de març de 2019 de 21:00 
a 03:00h a Les Moreres. 
 
LA JUSTIFICACIÓ DE LA INSUFICIÈNCIA DE MITJANS PER A LA 
REALITZACIÓ DEL SERVEI 
L’Ajuntament no disposa de suficients mitjans ni personal per poder cobrir aquest 
tipus de servei. 
 
SOL.LICITUD DE L’OFERTA ENVIADA A EMPRESA O EMPRESES AMB 
APTITUD PER A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
S’ha fet una única sol·licitud d’oferta a JCSM, que té la capacitat i l’habilitació 
professional adequades per tal d’executar el contracte. 
 
VALORACIÓ DE L’OFERTA PRESENTADA 
S’ha presentat una oferta per part de JCSM, per import 6.467,00€ sense Iva, 
1.358,07€ corresponents al 21% d’IVA i import total de 7.825,07€ (IVA inclòs), 
que s’ajusta a les necessitats de l’Ajuntament i compleix els requeriments i 
condicions del servei objecte del contracte. 
 
PERSONA FÍSICA O JURÍDICA A LA QUE ES PROPOSA REALITZAR 
L’ADJUDICACIÓ 
Es proposa realitzar l’adjudicació a ..., domicili al carrer Anselm Clavé, 5 Juneda 
(Lleida), e-mail: info@quenoparilafesta.com. 
 
COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS FISCALS I AMB LA SEGURETAT 
SOCIAL 
Consten a l’expedient els certificats acreditatius que la persona física o jurídica 
a favor de la qual es proposa l’adjudicació, es troba al corrent de pagament 
respecte les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.” 
 



 
SEGON.- Vist l’informe favorable emès pel secretari de la Corporació de 
conformitat amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic. 
 
Per la qual cosa i de conformitat amb el que s’estableix a la Disposició Addicional 
Segona de la Llei 9/2107, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014. 
  
S’acorda: 
 
1. Aprovar  l’expedient de contractació i la MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL 
CONTRACTE MENOR incorporada a l’expedient, aprovant expressament la 
necessitat de procedir a aquesta contractació que té per objecte la instal·lació 
d’elements d’il·luminació i sonorització, amb presència de persones tècniques de 
so i de llum i de persona DJ, amb motiu d’activitats culturals durant el mes de 
març de 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 de 6.467,00€, més 1.358,07€ 
en concepte d’IVA (21%) i import total de 7.825,07€ (IVA inclòs). 
 
4. Adjudicar el contracte a favor de ..., per import de 6.467,00€, més 1.358,07€ 
en concepte d’IVA (21%) i import total de 7.825,07€ (IVA inclòs). 
 
5. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
import de 6.467,00€, més 1.358,07€ en concepte d’IVA (21%) i import total de 
7.825,07€ (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. El contracte estarà vigent des de la seva adjudicació i fins al 30 de març de 
2019. 
 
8. La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, serà 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. 
 
 



 
19. Proposta d’adjudicació d’un contracte menor relatiu al 
subministrament de material per a l’escola municipal de ceràmica i pintura 
(exp. 2019/1876/1432). 
 
PRIMER.- Vista la Memòria relativa al contracte menor que seguidament es 
transcriu literalment: 

 
“Número d’expedient: 2019/1876/1432 
Assumpte: Contracte menor subministrament material per l’Escola Municipal de 
Ceràmica i Pintura. 
Tipus de contracte: Subministrament  
Procediment i forma d’adjudicació. Contracte menor 
 
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 
Junta de Govern Local, de conformitat amb el decret d’Alcaldia núm. 2018/2314 
de data 9 de juliol de 2018, en matèria de contractes menors. 
 
JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE 
L’Ajuntament té la necessitat d’adquirir material específic que s’utilitza per 
realitzar els cursos i tallers que es fan a l’Escola Municipal de Ceràmica i Pintura, 
impartits a l’Edifici Municipal Puig Coca i adreçats a tota la ciutadania. 
 
DESCRIPCIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE 
a) El contracte té per objecte el subministrament de material per a l’Escola 
Municipal de Ceràmica i Pintura, utilitzat en la cocció de les peces ceràmiques 
(fangs, porcellanes i argiles), així com pintures i colorants utilitzats per a fer 
esmalts.  
 
b) Es tracta d’un contracte de subministrament  
 
c) Codi CPV: 44111300-4 Ceràmica 
 
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 

2.829,05 € 594,10 € 3.423,15 € 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 des de la seva adjudicació i fins el dia 31 de 
desembre de 2019.  
 
LLOC DE LA PRESTACIÓ 
El lliurament es realitzarà a les dependències de l’Edifici Municipal Puig Coca 
(Escola de Ceràmica i Pintura), a Petit Parc de l’Amistat s/n 
 
TERMINI DE GARANTIA O JUSTIFICACIÓ DEL SEU NO ESTABLIMENT 
No en té per la naturalesa de la prestació. 
 
FORMA DE PAGAMENT DEL PREU 
Prèvia presentació de factura i una vegada realitzat el servei. 
 
RESPONSABLE DEL CONTRACTE 
Directora de Cultura. 
 
ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA PRESTACIÓ 
La prestació consisteix en el subministrament de material per a l’Escola Municipal 
de Ceràmica i Pintura, utilitzat per a la cocció de peces ceràmiques (fangs, 
porcellanes i argiles), i pintures i colorants utilitzats per a fer esmalts. 
 
Els materials, la quantitat, el preu unitari i el preu total sense IVA es detallen a 
continuació.  
 

Descripció Unitats Preu unitari Import sense IVA 
ROJA 12.5 kg PASTA HUMEDA 35,00 2,680€ 93,80€ 
ROJA BISBAL HUMEDA 15 kg 5,00 2,970€ 14,85€ 
NEGRA HUMEDA 15,00 6,451€ 96,77€ 
BLANCA TORNO Y MODEL. HUMEDA 10,00 5,470€ 54,70€ 
FAENZA,PASTA HUM.1000ºC. 20 5,00 11,600€ 58,00€ 
REFRACTARIA LILA 0-0.5 mm / T / 6,00 8,110€ 48,66€ 
REFRACTARIA LILA 0-1.5 mm. 6,00 8,820€ 52,92€ 
REFRACTARIA BLANCA 0-0.5mm 12.5 5,00 8,630€ 43,15€ 
REFRACTARIA BLANCA 0-0.2 mm 5,00 8,630€ 43,15€ 
REFRACTARIA GRIS 0-0.2 mm 8,00 8,910€ 71,28€ 
REFRACTARIA NEGRA  0-0.2 mm. 3,00 9,860€ 29,58€ 
REFRACTARIA NEGRA  0-0.5 mm. 5,00 9,160€ 45,80€ 
PORCELANA TORNO SAF-XTR  20 1,00 19,160€ 19,16€ 
ROJO 5,00 7,800€ 39,00€ 
AMARILLO LIMÓN 5,00 6,480€ 32,40€ 



 
NEGRO OPACO. 3,00 10,140€ 30,42€ 
AZUL SEMI-OPACO 1,00 11,040€ 11,04€ 
VERDE PISTACHO 5,00 6,810€ 34,05€ 
VERDE CLARO SEMI-OPAC 1,00 8,640€ 8,64€ 
MARRON TRANSP. 1,00 15,800€ 15,80€ 
NARANJA 4,00 7,840€ 31,36€ 
ROSA OPACO 1,00 8,000€ 8,00€ 
AZUL OPACO. 2,00 10,140€ 20,28€ 
VERDE OPACO. 3,00 8,940€ 26,82€ 
HUESO MOTURADO REACTIVO 
OPACO. 

2,00 7,260€ 14,52€ 

TRANSPARENTE  BISILICATO 20,00 6,300€ 126,00€ 
ATP 7/1 TRANSPARENTE 20,00 5,440€ 108,80€ 
TRANSP. CRAQUELE ALC. 10,00 3,600€ 36,00€ 
TRANSP.ALC.RAKU  CRAQUELE 10,00 4,720€ 47,20€ 
BLANCO SATINADO OPACO. 15,00 5,970€ 89,55€ 
PR-O BARNIZ ALFARERO TRANS 10,00 5,260€ 52,60€ 
SXVIII BLANCO OPACO 10,00 5,350€ 53,50€ 
TRANSPARENTE ALTA TEMP. 10,00 3,620€ 36,20€ 
BLANCO SEMI-OPACO MATE + 15,00 5,790€ 86,85€ 
TRANSPARENTE MATE ALTA TEMP. 5,00 2,970€ 14,85€ 
TRANSPARENTE  1200ºC 1,00 6,570€ 6,57€ 
OXIDO COBALTO U 72% 1,00 99,040€ 99,04€ 
OXIDO COBRE NEGRO 2,00 16,030€ 32,06€ 
OXIDO NIQUEL NEGRO 1,00 51,380€ 51,38€ 
BIOXIDO DE MANGANESO 1,00 5,340€ 5,34€ 
OXIDO HIERRO ROJO 25 2,00 2,570€ 5,14€ 
COLEMANITA * 1,00 2,520€ 2,52€ 
OXIDO ESTAÑO 5,00 26,440€ 132,2€0 
OXIDO ZINC 2,00 6,520€ 13,04€ 
DOLOMITA  25 3,00 2,550€ 7,65€ 
FELDESPATO POTASICO EXTRA 25 3,00 2,950€ 8,85€ 
VIOLETA 0,25 57,770€ 14,44€ 
COLORANTE ROJO FUERTE 0,25 114,050€ 28,51€ 
COLORANTE MANDARINA 0,25 48,710€ 12,18€ 
VERDE 0,25 28,640€ 7,16€ 
AZUL CLARO 0,25 30,220€ 7,56€ 
AZUL COBALTO 0,25 46,000€ 11,50€ 
NEGRO Co 0,10 54,660€ 5,47€ 
MARRON OSCURO 0,10 35,800€ 3,58€ 
EUROPA-AT LOZA  PRE-DEFLOC 25 1,00 19,050€ 19,05€ 
N30 ENGOBE NEGRO 2,00 16,910€ 33,82€ 
N26 ENGOBE VERDE 3,00 10,330€ 30,99€ 
N59 ENGOBE VIOLETA 4,00 12,340€ 49,36€ 
N62 ENGOBE VERDE OSCURO 4,00 13,550€ 54,20€ 
N37 ENGOBE MARRÓN 2,00 10,860€ 21,72€ 
N63 ENGOBE ROJO 4,00 29,010€ 116,04€ 
N24 ENGOBE VERDE CLARO 4,00 11,500€ 46,00€ 
N48 ENGOBE NARANJA 4,00 23,440€ 93,76€ 
N18 ENGOBE AMARILLO 4,00 10,530€ 42,12€ 
N25 ENGOBE AZUL 4,00 17,070€ 68,28€ 
N21 ENGOBE OCRE 3,00 10,880€ 32,64€ 
N34 ENGOBE CARMIN 3,00 13,550€ 40,65€ 
PORTES 1750KG 1,00 113,425€ 113,43€ 



 
PORCELANA COLADA  AT. kg. 10,00 1,710€ 17,10€ 

 
- L’IVA dels productes es del 21% 
 
- El material es lliurarà a l’Edifici Municipal Puig Coca (Escola Municipal de 
Ceràmica i Pintura) i s’entregarà al professorat de l’Escola. 
 
- El material es lliurarà d’acord amb la demanda de l’Escola Municipal de 
Ceràmica i Pintura. El preu inclou el transport. 
 
- L’empresa adjudicatària farà un albarà d’entrega justificatiu del lliurament de la 
comanda. 
 
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 SUMINISTROS ANPER S.L., de la 
localitat de Rubí, que té la capacitat i solvència necessària per a l’execució de la 
prestació objecte del contracte. 
 
VALORACIÓ DE L’OFERTA PRESENTADA 
L’empresa SUMINISTROS ANPER S.L. ha presentat oferta per import de 
2.829,05€, més 594,10 € en concepte d’IVA (21%), resultant l’import total de 
3.423,15€ (IVA inclòs), que s’ajusta a les necessitats de l’Ajuntament i compleix 
els requeriments i condicions del subministrament objecte del contracte. 
 
PERSONA FÍSICA O JURÍDICA A LA QUE ES PROPOSA REALITZAR 
L’ADJUDICACIÓ 
L’empresa que es proposa és SUMINISTROS ANPER S.L., amb NIF B62475702 
i domicili al carrer Dublín, 3-08191 (Rubí), e-mail: anper@anper.net i telèfon: 93 
6974048. 
 
COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS FISCALS I AMB LA SEGURETAT 
SOCIAL 
Consten a l’expedient els certificats acreditatius que la persona física o jurídica 
a favor de la qual es proposa l’adjudicació, es troba al corrent de pagament 
respecte les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.” 
 
SEGON.- Vist l’informe favorable emès pel secretari de la Corporació de 
conformitat amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic. 
 
Per la qual cosa i de conformitat amb el que s’estableix a la Disposició Addicional 
Segona de la Llei 9/2107, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014. 
  
S’acorda: 
 

mailto:anper@anper.net


 
1. Aprovar  l’expedient de contractació i la MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL 
CONTRACTE MENOR incorporada a l’expedient, aprovant expressament la 
necessitat de procedir a aquesta contractació que té per objecte el 
subministrament de material per a l’Escola Municipal de Ceràmica i Pintura. 
2. Declarar que s’ha procedit a la comprovació de la regla d’incompatibilitat de 
l’article 118.3 de la Llei 9/2017. 
3. Aprovar el pressupost del contracte per import de 2.829,05€, més 594,10€ en 
concepte d’IVA (21%) i import final de 3.423,15€ (IVA inclòs). 
4. Adjudicar el contracte a favor de Suministros Anper, S.L., amb NIF 
B62475702, per import de 2.829,05€, més 594,10€ en concepte d’IVA (21%) i 
import final de 3.423,15€ (IVA inclòs). 
5. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
import de 2.829,05€, més 594,10€ en concepte d’IVA (21%) i import final de 
3.423,15€ (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. El contracte estarà vigent des de la seva adjudicació i fins al 31 de desembre 
de 2019. 
8. La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, serà la 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. 
 
 
20. Proposta d’adjudicació d’un contracte menor per a la realització de 
serveis veterinaris i subministrament d’aliment per als gats capturats a 
l’espai públic i ubicats a la gatera municipal (exp. 2018/340/1411). 
 
PRIMER.- Vista la Memòria relativa al contracte menor que seguidament es 
transcriu literalment: 

 
“Número d’expedient: 2018/340/1411 
Assumpte: Contracte menor per a serveis veterinaris diversos i subministrament 
d’aliment per als gats capturats a l’espai públic i ubicats dins la gatera municipal 
d’Esplugues de Llobregat.  
Tipus de contracte: Servei 
Procediment i forma d’adjudicació. Contracte menor 
 
1.- ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 
L’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local, en compliment del Decret 
d’Alcaldia 2018/2314, de 9 de juliol de 2018, en matèria de contractes menors. 
 
2.- JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE 



 
Segons la Llei de Salut Pública 18/2009 del 22 d’octubre, la salut és una 
competència municipal i que ha d’atendre les zoonosis dels animals domèstics i 
els animals salvatges urbans. 
 
I l’article 15 de Llei 5/1985, de 2 d’abril, Reguladora de las Bases de Règim Local, 
disposa que el Municipi per la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves 
competències, pot promoure activitats i prestar serveis públics que  
contribueixen a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal, i en 
el seu apartat 2. j) estableix com competència pròpia la “Protecció de la salubritat 
pública”.   
 
Així es tracten, doncs, d’activitats de protecció de la salut dels gats de la gatera 
municipal, per mantenir la població i la higiene sanitària de la mateixa.  
 
Per tal de realitzar i mantenir el control sanitari dels gats de la gatera, s’ha de 
realitzar la prestació de diversos serveis veterinaris (eutanàsia, incineració, 
desparasitació, etc.), així com de subministrament d’aliment. 
 
La realització dels serveis veterinaris i del subministrament d’aliment per a gats 
de la gatera municipal farà que l’Ajuntament compleixi amb la normativa sectorial: 
la Llei de Salut Pública 18/2009; i amb la normativa vigent de protecció dels 
animals (Decret Legislatiu 2/2008 de 15 d’abril, pel que s’aprova el text refós de 
la Llei de Protecció dels Animals). 
 
L’Ajuntament no té ni personal ni mitjans per a realitzar aquests serveis, i per 
això necessita contractar-los. S’han iniciat els tràmits administratius per a iniciar 
la licitació d’aquest servei, i mentre aquest no finalitzi amb la seva adjudicació al 
mes de setembre, es necessita un contracte menor per a donar cobertura a 
aquest servei fins al mes de setembre, que és quan es preveu que finalitzi el 
procediment de licitació. 
 
3.- DESCRIPCIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE  
L’objecte del contracte és la prestació de serveis veterinaris diversos i el 
subministrament d’aliment per als gats de la gatera municipal d’Esplugues de 
Llobregat.  
 
És un contracte de serveis, i no comporta en cap cas exercici d’autoritat pública. 
 
Codi CPV: 85200000-1 Servicios de veterinària. 
 
4.- JUSTIFICACIÓ QUE NO S’ESTÀ ALTERANT L’OBJECTE DEL 
CONTRACTE PER EVITAR L’APLICACIÓ DE LES REGLES GENERALS DE 
CONTRACTACIÓ 
Les necessitats a cobrir amb aquest contracte són de caràcter puntual i, 
normalment, periòdiques i reiterades cada any, sense que estigui prevista cap 
nova contractació amb el mateix objecte durant el 2019.  
 
El servei a prestar té unes peculiaritats que fan adient recórrer a un procediment 
de licitació, i mentre aquest es tramita, es necessita seguir prestant el servei 



 
objecte del contracte. Per aquest motiu es recorre a un contracte menor, que 
dona cobertura al servei durant el temps que dura el procediment de licitació i la 
seva adjudicació. 
 
D’altra banda, les anteriors contractacions similars no suposen una unitat 
d’execució econòmica i jurídica, tal i com ha interpretat la Junta Consultiva de 
Contractació Pública de l’Estat en el seu informe sobre l’Expedient 41/2017 
(sobre interpretació de l’article 118.3 LCSP). 
 
5.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE, TIPUS d’IVA, IMPORT I APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 
Pels treballs i activitats indicats al punt 12. 
 

Valor estimat IVA  
 

Pressupost per 
contracte 

  

 
1.383,47€ 

(21%) 
 
290,53€ 
 

 
1.674,00€ 

 
 
 

 
 

 
8.975,45€ 

(10%) 
897,55€ 

 
9.873,00€ 

  

Total  
(valor estimat) 

Total  
(21% i 10% 
IVA) 

Total (Pressupost per 
contracte) 

Aplicació 
pressupostària 

Denominació 

 
10.358,92€ 

 
1.188,08€ 

 
11.547,00€  

 
68 31101 22699 

Despeses 
sensibilització i 
control sanitari 

 
6.- LA JUSTIFICACIÓ QUE EL CONTRACTISTA QUE ES PROPOSA NO HA 
SUBSCRIT MÉS CONTRACTES MENORS AMB L’AJUNTAMENT 
D’ESPLUGUES QUE INDIVIDUALMENT O CONJUNTAMENT SUPERIN LA 
XIFRA QUE CONSTA A LA INSTRUCCIÓ PRIMERA(regla d’incompatibilitat 
de l’article 118.3 de la Llei 9/2017) 
El contractista proposat no ha subscrit contractes menors dins l’any 2019 que 
superin els 15.000 euros més IVA, inclòs el contracte aquí proposat. 
 
7.- VIGÈNCIA DEL CONTRACTE 
La vigència del contracte és des de la seva adjudicació i fins al 30 de setembre 
de 2019, com a molt tard. 
 
8.- LLOC DE LA PRESTACIÓ 
Els serveis veterinaris es realitzaran a la gatera municipal, principalment. També, 
segons el cas, i pel que fa al subministrament d’aliment, es realitzarà al domicili 
de la Clínica Veterinària Can Vidalvet, al carrer Jocs Florals, 1-3, baixos – dreta, 
08950 Esplugues de Llobregat. 
 
9.- TERMINI DE GARANTIA O JUSTIFICACIÓ DEL SEU NO ESTABLIMENT 
No hi ha garantia per la seva naturalesa. 
 
10.- FORMA DE PAGAMENT DEL PREU 



 
El pagament es farà efectiu prèvia presentació de la corresponen factura 
semestral per part de l’empresa adjudicatària un cop prestat cada servei 
semestralment (al juny i al desembre). 
 
11.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE 
Tècnic de Salut Pública. 
 
12.- ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA PRESTACIÓ 
La prestació objecte del contracte consisteix en la realització de serveis 
veterinaris diversos (eutanàsies, incineracions, productes i tractaments sanitaris) 
per als gats procedents de la gatera municipal; i en el subministrament d’aliment 
per als gats d’aquesta. 
 
La prestació dels serveis veterinaris es realitzarà a les instal·lacions de la gatera, 
i segons convingui, al domicili de l’empresa adjudicatària,.  
 
Una vegada es facin les visites a la gatera per part del personal de la de 
l’empresa adjudicatària, aquesta realitzarà següents treballs: 
 
- Eutanàsies, incineracions, visites, extraccions dentals mitjançant sedació 
(analítiques i altres requeriments inclosos), subministrament de medicació, i 
desparasitació dels gats de la Gatera Municipal 
- Ús de productes de tractament sanitari de desparasitació interna i externa i de 
medicaments diversos (vacunes, antibiòtics, antiinflamatoris, etc.) en els gats de 
la Gatera Municipal (mitjançant el tractament sanitari adient). 
- Subministrament de pinso per a alimentació dels gats de la gatera municipal.  
 
La prestació objecte del contracte es farà per professionals veterinaris certificats 
i per personal acreditat de l’empresa adjudicatària. 
 
Els gats que rebran els serveis veterinaris i l’alimentació procedeixen de la gatera 
municipal de la ciutat d’Esplugues de Llobregat. 
 
En qualsevol cas, l’import total del servei no podrà superar l’import màxim del 
contracte. 
 
Els serveis veterinaris a prestar, la quantitat, el preu unitari i l’IVA aplicable es 
detallen a continuació: 
 

Concepte Quantitat Preu unitari IVA aplicable 
Eutanàsies 8 15,00€ 21% 
Incineracions 8 18,00€ 21% 
Sedació + extraccions dentals + analítiques 19 50,00€ 21% 
Visites  23 20,00€ 21% 
Desparasitacions internes i externes 59 40,00€ 10% 
 Medicaments diversos * 23 78,90€ 10% 
Sacs de 15KG de pinso Libra. 140 40,70€ 10% 
 *Antibiòtics, antiinflamatoris, vacunes, etc. 
 

   

 



 
Aquest servei es prestarà es prestarà des de la seva adjudicació fins abans de 
finalitzar el 30 de setembre de 2019, com molt tard. 
 
13.- LA JUSTIFICACIÓ DE LA INSUFICIÈNCIA DE MITJANS PER A LA 
REALITZACIÓ DEL SERVEI 
Les activitats i els treballs del control sanitari anual dels gats de la gatera, que 
consisteixen en l’eutanàsia, la incineració, l’extracció de peces dentals mitjançant 
sedació, i certs tractaments veterinaris (desparasitacions i subministrament de 
medicaments als gats) necessiten d’instal·lacions necessàries per les 
intervencions, material adequat (sanitari, quirúrgic, farmacèutic, etc.), horaris 
amplis per la vigilància i avaluació de l’estat sanitari dels animals rebuts, i 
personal acreditat i qualificat (veterinaris i auxiliars de veterinari). L’Ajuntament 
manca d’aquest personal acreditat i qualificat per dur a terme el control sanitari 
de la gatera municipal, i de les instal·lacions i materials adients. 
 
14.- SOL.LICITUD DE L’OFERTA ENVIADA A EMPRESA O EMPRESES AMB 
APTITUD PER A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
S’ha fet una única sol·licitud d’oferta a la CLÍNICA VETERINARIA CAN 
VIDALVET, entitat acreditada pel Col·legi Veterinaris de Catalunya per la 
realització de l’exercici de la professió de veterinari, i que té la capacitat i 
habilitació professional requerides per dur a terme la prestació objecte del 
contracte. 
 
15.- VALORACIÓ DE L’OFERTA PRESENTADA 
La Clínica Veterinària Can Vidalvet ha presentat oferta que s’ajusta a les 
necessitats de l’Ajuntament i compleix els requeriments i condicions del servei 
objecte del contracte.  
 
L’oferta presentada per la CLÍNICA VETERINARIA CAN VIDALVET és per import 
de 10.358,92€,dels quals, d’una banda, a 1.383,47€ els corresponen 290,53€ en 
concepte d’un 21% d’IVA i resulten en un import total de 1.674,00€ (IVA inclòs); i 
d’altra banda, a 8.975,45 € els corresponen 897,55€ en concepte d’un 10% d’IVA 
i resulten en un total de 9.873,00€ (IVA inclòs); cosa que dona un total de 
1.188,00€ en concepte d’ambdós IVA (21% i 10%) i un import final total de 
11.547,00€ (IVA inclòs). 
 
16.- PERSONA FÍSICA O JURÍDICA A LA QUE ES PROPOSA REALITZAR 
L’ADJUDICACIÓ 
Es proposa realitzar l’adjudicació a CLÍNICA VETERINARIA CAN VIDALVET, NIF 
B-65884025, carrer Jocs Florals, 1-3, baixos – dreta, 08950 Esplugues de 
Llobregat, telèfon 93 371 43 29 i correu electrònic info@canvidalvet.com . 
 
17.- COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS FISCALS I AMB LA SEGURETAT 
SOCIAL 
Consten a l’expedient els certificats acreditatius que la persona física o jurídica 
a favor de la qual es proposa l’adjudicació, es troba al corrent de pagament 
respecte les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.” 
 

mailto:info@canvidalvet.com


 
SEGON.- Vist l’informe favorable emès pel secretari de la Corporació de 
conformitat amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic. 
 
Per la qual cosa i de conformitat amb el que s’estableix a la Disposició Addicional 
Segona de la Llei 9/2107, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014. 
  
S’acorda: 
 
1. Aprovar l’expedient de contractació i la MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL 
CONTRACTE MENOR incorporada a l’expedient, aprovant expressament la 
necessitat de procedir a aquesta contractació que té per objecte la prestació de 
serveis veterinaris diversos i el subministrament d’aliment per als gats de la 
gatera municipal d’Esplugues de Llobregat. 
 
2. Declarar que s’ha procedit a la comprovació de la regla d’incompatibilitat de 
l’article 118.3 de la Llei 9/2017. 
 
3. Aprovar el pressupost del contracte per import de 10.358,92€: dels quals, 
d’una banda, a 1.383,47€ els corresponen 290,53€ en concepte d’IVA (21 %) i 
que resulten en un import total de 1.674,00€ (IVA inclòs); i de l’altra, a 8.975,45€ 
els corresponen 897,55€ en concepte d’IVA (10%) i resulten en un import total 
de 9.873,00€ (IVA inclòs); cosa que dona un import total de 1.188,00€ en 
concepte d’ambdós IVA (21% i 10%) i un import total final de 11.547,00€ (IVA 
inclòs). 
 
4. Adjudicar el contracte a favor de Clínica Veterinària Can Vidalvet, amb NIF B-
65884025, per import de 10.358,92€: dels quals, d’una banda, a 1.383,47€ els 
corresponen 290,53€ en concepte d’IVA (21 %) i que resulten en un import total 
de 1.674,00€ (IVA inclòs); i de l’altra, a 8.975,45€ els corresponen 897,55€ en 
concepte d’IVA (10%) i resulten en un import total de 9.873,00€ (IVA inclòs); cosa 
que dona un import total de 1.188,00€ en concepte d’ambdós IVA (21% i 10%) i 
un import total final de 11.547,00€ (IVA inclòs). 
 
5. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present,  per 
import de 10.358,92€: dels quals, d’una banda, a 1.383,47€ els corresponen 
290,53€ en concepte d’IVA (21 %) i que resulten en un import total de 1.674,00€ 
(IVA inclòs); i de l’altra, a 8.975,45€ els corresponen 897,55€ en concepte d’IVA 
(10%) i resulten en un import total de 9.873,00€ (IVA inclòs); cosa que dona un 
import total de 1.188,00€ en concepte d’ambdós IVA (21% i 10%) i un import total 
final de 11.547,00€ (IVA inclòs), a càrrec de la partida 68 31101 22699, del 
pressupost municipal de 2019. 
 
6. El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’Ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura o factures 
corresponents degudament signades per l’adjudicatària i degudament 
conformades per la persona designada responsable del projecte. 



 
 
7. El contracte estarà vigent des del dia de la seva adjudicació i fins al 30 de 
setembre de 2019. 
 
8. La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, serà el Tècnic de Salut Pública. 
 
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 d’adjudicació per contracte menor del servei de captures de 
gats del carrer aplicant el mètode CER a l’espai públic (exp. 2018/341/1411). 
 
PRIMER.- Vista la Memòria relativa al contracte menor que seguidament es 
transcriu literalment: 
 
“Número d’expedient: 2018/341/1411 
Assumpte: Contracte menor pel servei de captures de gats de carrer aplicant el 
mètode CER (captura-esterilització-retorn) a l’espai públic d’Esplugues de 
Llobregat  
Tipus de contracte: Servei 
Procediment i forma d’adjudicació. Contracte menor 
 
1.- ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 
L’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local, en compliment del Decret 
d’Alcaldia 2018/2314, de 9 de juliol, en matèria de contractes menors. 
 
2.- JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE 
Per tal de realitzar i mantenir el control sanitari de les colònies dels gats de carrer 
s’ha implantat el programa CER. La realització del servei de captures i 
esterilització farà que l’Ajuntament compleixi amb les obligacions de la normativa 
sectorial següent:  
 
La Llei de Salut Pública 18/2009 del 22 d’octubre, on es diu que protecció de la 
salut és una competència municipal i que ha d’atendre les zoonosis dels animals 
domèstics i els animals salvatges urbans. 
 
L’article 15 de “Ley 5/1985, de 2 d’abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local”, que disposa que el Municipi, per a la gestió dels seus interessos i en 
l’àmbit de les seves competències, pot promoure activitats i prestar serveis 
públics que contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat 
veïnal, i que en el seu apartat 2.j) estableix com competència pròpia la “Protecció 
de la salubritat pública”. 
 
Així es tracten, doncs, d’activitats de protecció de la salut, com és el control 
sanitari de les colònies de gats de carrer per disminuir les queixes de tipus 



 
higiènic sanitari a zones d’Esplugues amb aquest problemàtica, i que permetran 
que  l’Ajuntament compleixi amb la normativa sectorial: la Llei de Salut Pública 
18/2009. 
 
L’Ajuntament no té ni personal ni mitjans per a realitzar aquest servei, per la qual 
cosa necessita contractar-lo. 
 
S’han iniciat els tràmits administratius per a iniciar la licitació d’aquest servei, i 
mentre aquest no finalitzi amb la seva adjudicació al mes de setembre, es 
necessita un contracte menor per a donar cobertura a aquest servei fins al mes 
de setembre, que és quan es preveu que finalitzi el procediment de licitació. 
 
3.- DESCRIPCIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE  
L’objecte del contracte és el servei de realització de captures dels individus de 
les colònies de gats de carrer (captura en les colònies), per portar-los a realitzar 
el control sanitari veterinari adient (esterilització i desparasitació), mitjançant 
gàbies autoritzades, i el seu retorn a la colònia d’origen (retorn).   
 
Es tracta d’un contracte de servei.  
 
Aquest contracte no comporta l’exercici d’autoritat pública.  
 
Codi CPV: 85210000-3  Servicios de guarderia para animales de compañía. 
 
4.-JUSTIFICACIÓ QUE NO S’ESTÀ ALTERANT L’OBJECTE DEL 
CONTRACTE PER EVITAR L’APLICACIÓ DE LES REGLES GENERALS DE 
CONTRACTACIÓ 
Les necessitats a cobrir amb aquest contracte són de caràcter puntual i, 
normalment, periòdiques i reiterades cada any, sense que estigui prevista cap 
nova contractació amb el mateix objecte durant el 2019. 
 
El servei a prestar té unes peculiaritats que requereixen recórrer a un 
procediment de licitació, i mentre aquest es tramita, es necessita seguir prestant 
el servei objecte del contracte. Per aquest motiu es recorre a un contracte menor, 
que dona cobertura al servei durant el temps que dura el procediment de licitació 
i la seva adjudicació, prevista per mes de setembre de 2019. 
 
Les anteriors contractacions similars no suposen una unitat d’execució 
econòmica i jurídica, tal i com ha interpretat la Junta Consultiva de Contractació  
Pública de l’Estat en el seu informe sobre l’Expedient 41/2017 (sobre 
interpretació de l’article 118.3 LCSP). 
 
5.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE, TIPUS d’IVA, IMPORT I APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 
 

Valor estimat IVA (exempt) 
 

Pressupost per 
contracte 

Aplicació 
pressupostària 

Denominació 

 
11.200,00 € 

 
0€ 
 

 
11.200,00€ € 

 
68 31100 22706 

Promoció de la 
Salut. 



 
 
6.- LA JUSTIFICACIÓ QUE EL CONTRACTISTA QUE ES PROPOSA NO HA 
SUBSCRIT MÉS CONTRACTES MENORS AMB L’AJUNTAMENT 
D’ESPLUGUES QUE INDIVIDUALMENT O CONJUNTAMENT SUPERIN LA 
XIFRA QUE CONSTA A LA INSTRUCCIÓ PRIMERA (regla d’incompatibilitat 
de l’article 118.3 de la Llei 9/2017) 
El contractista proposat no ha subscrit contractes menors dins l’any 2019 que 
superin els 15.000 euros més IVA, inclòs el contracte aquí proposat. 
 
7.- VIGÈNCIA DEL CONTRACTE 
La vigència del contracte és des de la seva adjudicació fins al 30 de setembre de 
2019. 
 
8.- LLOC DE LA PRESTACIÓ 
Les actuacions es realitzaran a les colònies ubicades a l’àmbit geogràfic de la 
ciutat d’Esplugues de Llobregat i que estiguin situades a: 
 
Vies i espais públics.  
Parcs i jardins municipals. 
Solars i descampats de titularitat municipal. 
Qualsevol localització de domini públic o privat. 
 
En el cas de localitzacions privades, l’empresa adjudicatària sol·licitarà la 
corresponent autorització expressa del propietari. 
 
9.- TERMINI DE GARANTIA O JUSTIFICACIÓ DEL SEU NO ESTABLIMENT 
No hi ha garantia atesa naturalesa de la prestació. 
 
10.- FORMA DE PAGAMENT DEL PREU 
El pagament es farà efectiu prèvia presentació de la corresponen factura 
trimestral per part de l’empresa adjudicatària un cop prestat cada servei 
trimestralment (al març, al juny i al desembre). 
 
11.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE 
Tècnic de Salut Pública. 
 
12.- ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA PRESTACIÓ 
La prestació objecte del contracte consisteix en la realització del servei de 
captures, trasllats a clíniques veterinàries, esterilització i desparasitació (per 
clínica veterinària autoritzada) i els trasllats de retorn a la colònia dels gats del 
carrer, mitjançant el programa i/o mètode CER (Captura-Esterilització-Retorn). 
 
La prestació objecte del contracte inclou els següents treballs: 
 
Desplaçament fins a la colònies de gats de carrer. 
Captura d’exemplars: inclou l’aportació de material, equip, personal, vehicle i 
menjar desitjable per a gats 



 
Trasllat a les clíniques veterinàries que determini l’empresa adjudicatària, per a 
sotmetre els exemplars capturats a revisió, desparasitació i esterilització 
(castració per a individus mascles, i ovariohisterectomia per a individus femelles). 
Retorn a la colònia: alliberament dels exemplars al lloc exacte d’origen.  
Contacte amb les persones alimentadores voluntàries, per ajudar-les a portar la 
gestió de la colònia (manteniment, neteja i aportació d’aliment sec). 
Cens de gats amb mapa. 
 
Els treballs indicats s’han de realitzar amb els criteris següents: 
 
- Esterilització duta a terme per professionals veterinaris. 
- Reducció dels punts d’alimentació actuals d’acord als serveis municipals 
(Manteniment i Espai Públics i Salut Pública). 
Retirada dels punts d’alimentació de parcs, zones de lleure i educació infantil.  
- Intervenció i col·laboració entre les persones voluntàries que alimenten als gats. 
- Foment de l’adopció d’animals dòcils, tant dels carrer com dels de la gatera 
municipal. 
- Manteniment de les relacions necessàries amb el personal municipal per 
afavorir la coordinació i una millor realització de l’objecte del contracte i el 
programa CER. 
 
En qualsevol cas, l’import total del servei no podrà superar l’import màxim del 
contracte. 
 
Els serveis a prestar, el preu unitari i l’IVA aplicable es detallen a continuació:  
 

Concepte Quantitat Preu unitari IVA aplicable 
Captura d’exemplars * 160 20,00€ 0,00% 
Castració mascles 80 45,00€ 0,00% 
Ovarihisterectomia  80 55,00€ 0,00% 

 
*Inclou: Captura de l’animal a la colònia, trasllat a veterinari, retorn a la colònia, 
desplaçaments, cens i mapa colònies, etc. 
 
La vigència del contracte d’aquest servei anual es prestarà des de la seva 
adjudicació i fins el 30 de setembre de 2019. 
 
13.- LA JUSTIFICACIÓ DE LA INSUFICIÈNCIA DE MITJANS PER A LA 
REALITZACIÓ DEL SERVEI 
Les activitats i els treballs del programa CER, que es desenvolupen anualment 
en els tres fases de captura-esterilització-retorn, necessiten de materials (gàbies 
trampa, transportí, etc.), horaris amplis de vigilància (diürns, vespres i nocturns), 
ajuda de persones voluntàries i personal acreditat i qualificat (veterinaris, 
auxiliars, etòlogues, etc.).  
L’Ajuntament manca de personal acreditat i qualificat per dur a terme el programa 
CER. 
 
14.- SOL.LICITUD DE L’OFERTA ENVIADA A EMPRESA O EMPRESES AMB 
APTITUD PER A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 



 
S’ha fet una única sol·licitud d’oferta a ASSOCIACIÓ ARAGAT, entitat local sense 
finalitat lucrativa i de caràcter social, que té com a objectiu la protecció, 
l’assistència i el benestar físic dels animals abandonats complint amb la 
normativa vigent de protecció dels animals (el Decret Legislatiu 2/2008 de 15 
d’abril pel que s’aprova el text refós de la Llei de Protecció dels Animals), i que 
té la capacitat i habilitació professional requerides per dur a terme la prestació 
del contracte. 
 
15.- VALORACIÓ DE L’OFERTA PRESENTADA 
L’oferta presentada per l’ASSOCIACIÓ ARAGAT per import d’ 11.200,00 € i un 
import de 0€ (0% IVA) donant un import total de 11.200,00 €, s’ajusta a les 
necessitats de l’Ajuntament i compleix els requeriments i condicions del servei 
objecte del contracte. 
 
D’acord amb allò establert als articles 20.1.6, 20.1.12 i 20.3 de la Llei 37/1992, 
de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit, aquesta associació, com a 
entitat sense finalitat lucrativa i de caràcter social, es troba exempta de l’aplicació 
de l’impost sobre el valor afegit en la prestació de serveis. 
 
16.- PERSONA FÍSICA O JURÍDICA A LA QUE ES PROPOSA REALITZAR 
L’ADJUDICACIÓ 
Es proposa realitzar l’adjudicació a l’entitat ASSOCIACIÓ ARAGAT, NIF G-
66109307, carrer Caquis, 5, 08950 Esplugues de Llobregat, telèfon 618 009 359 
i correu electrònic  aragatbcn@gmail.com . 
 
17.- COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS FISCALS I AMB LA SEGURETAT 
SOCIAL 
Consten a l’expedient els certificats acreditatius que la persona física o jurídica 
a favor de la qual es proposa l’adjudicació, es troba al corrent de pagament 
respecte les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.” 
 
SEGON.- Vist l’informe favorable emès pel secretari de la Corporació de 
conformitat amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic. 
 
Per la qual cosa i de conformitat amb el que s’estableix a la Disposició Addicional 
Segona de la Llei 9/2107, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 
S’acorda: 
 
1. Aprovar  l’expedient de contractació i la MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL 
CONTRACTE MENOR incorporada a l’expedient, aprovant expressament la 
necessitat de procedir a aquesta contractació que té per objecte la realització del 
servei de captures de gats de les colònies de gats de carrer, per portar-los a 
realitzar el control sanitari veterinari adient per a esterilitzar-los i desparasitar-
los, i posterior retorn a la colònia d’origen. 
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2. Declarar que s’ha procedit a la comprovació de la regla d’incompatibilitat de 
l’article 118.3 de la Llei 9/2017. 
 
3. Aprovar el pressupost del contracte per import de 11.200,00€ exempts d’IVA. 
 
4. Adjudicar el contracte a favor d’Associació ARAGAT, amb NIF G-66109307, 
per import de 11.200,00€ exempts d’IVA. 
 
5. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
import de 11.200,00€ exempts d’IVA, a càrrec de la partida 68 31100 22706, del 
pressupost municipal de l’exercici 2019. 
 
6. El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura o factures 
corresponents degudament signades per l’adjudicatària i degudament 
conformades per la persona designada responsable del projecte. 
 
7. El contracte estarà vigent des de la seva adjudicació i fins al 30 de setembre 
de 2019. 
 
8. La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, serà el Tècnic de Salut Pública. 
 
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. 
 
 
22. Proposta d’adjudicació d’un contracte menor per a la realització del 
servei de muntatge i desmuntatge dels protectors vinílics per a l'ús de la 
pista del CEM Les Moreres (exp. 2019/1881/1411). 
 
PRIMER.- Vista la Memòria relativa al contracte menor que seguidament es 
transcriu literalment: 

 
Número d’expedient:2019/1881/1411 
Assumpte: Contracte menor serveis de muntatge i desmuntatge dels protectors 
vinílics, en cas d’ús no esportiu de la pista del complex esportiu Les Moreres per 
a activitats públiques 2019 
Tipus de contracte: Servei 
Procediment i forma d’adjudicació. Contracte menor 
 
 
ORGAN DE CONTRACTACIÓ 
Junta de Govern Local, de conformitat amb el decret d’Alcaldia núm. 2018/2314 
de data 9 de juliol de 2018, en matèria de contractes menors. 
 
JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE 



 
L’Ajuntament d’Esplugues organitza al llarg de l’any activitats que requereixen 
serveis protectors vinílics del paviment en cas d’us no esportiu de la pista del 
complex esportiu Les Moreres. Aquestes activitats es porten a terme dins del 
calendari anual d’activitats de la ciutat. Amb la finalitat de garantir la seguretat 
dels béns de la pista esportiva cal contractar els serveis de protecció del parquet 
de la pista esportiva de Les Moreres per garantir que no es malmeti el paviment 
de la pista. 
 
DESCRIPCIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE 
a) L’objecte del contracte és la realització del servei de muntatge i desmuntatge 
de protectors vinílics del paviment, en cas d’ús no esportiu de la pista del complex 
esportiu Les Moreres  
 
b) Es tracta d’un contracte de servei. 
 
c) Codi CPV: 44112200-0 Revestimientos para suelos 
 
d) Aquest contracte no comporta, en cap cas, exercici d’autoritat pública. 
 
JUSTIFICACIÓ QUE NO S’ESTÀ ALTERANT L’OBJECTE DEL CONTRACTE 
PER EVITAR L’APLICACIÓ DE LES REGLES GENERALS DE 
CONTRACTACIÓ 
L’objecte d’aquest contracte és, encara que té prestacions que podrien ser 
considerades equivalents a d’altres celebrats per l’Ajuntament, qualitativament 
diferent i no constitueix una unitat d’execució ni econòmicament, ni jurídica (en 
el sentit expressat per la Junta consultiva de Contractació Pública de l’Estat en 
Informe recaigut a l’Expedient 41/2017, sobre interpretació de l’article 118.3 de 
la LCSP); atès que el servei a prestar ho és en relació amb activitats diferents i 
diferenciades de les desenvolupades en altres expedients de contractació. 
 
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE, TIPUS d’IVA, IMPORT I APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 

Valor 
estimat 

IVA (21%) Pressupost 
per contracte 

Aplicació 
pressupostària 

Denominació 

 2.850,00 € 598,50 € 3.448,50 € 33.33402.22609 Despeses 
Dinamització Cultural 

2.850,00 € 598,50 € 3.448,50 € 11.23101.22699 Serveis i activitats 
Igualtat de Gènere 

2.850,00 € 598,50 € 3.448,50 € 12.92401.22699 Premis Pont 

Total valor 
estimat 

Total IVA 
(21%) 

Total 
pressupost per 
contracte 

 

8550,00 € 1.795,50 € 10.345,50 €  

 
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 durant els dies 2, 3, 8 i 9 de març, i 3 i 4 de maig de 
2019. 
 
LLOC DE LA PRESTACIÓ 
El lloc de prestació del servei serà: 
 
Poliesportiu de Les Moreres (pista esportiva ubicada a la zona d’accés principal 
del pavelló). 
 
TERMINI DE GARANTIA O JUSTIFICACIÓ DEL SEU NO ESTABLIMENT 
No en té per la naturalesa de la prestació 
 
FORMA DE PAGAMENT DEL PREU 
Prèvia presentació de factura i una vegada realitzat el servei. 
 
RESPONSABLE DEL CONTRACTE 
Directora de Cultura 
 
ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA PRESTACIÓ 
La prestació consisteix en la realització del servei de muntatge i desmuntatge 
dels protectors vinílics del paviment, en cas d’us no esportiu de la pista del 
complex esportiu Les Moreres en activitats públiques, per a les següents 
activitats i en les següents dates, llocs i horaris:  
 
ACTIVITAT DATA   SUPERFICIE A 

COBRIR  LLOC   HORA MUNTATGE  HORA 
DESMUNTATGE   

BALL DE 
CARNABALL   2/03/2019  50mX30m Poliesportiu Les 

Moreres   

Servei enllestit a 
les 08:00h del 
2/03/2019. 

3/03/2019 a les 03:00h 
de la matinada aprox. 

SOPAR DIA DE LA 
DONA 8/03/2019 50mX30m Poliesportiu Les 

Moreres 

Servei enllestit a 
les 11:00h del 
8/03/2019. 

9/03/2019 a les 03:00h 
de la matinada aprox. 

PREMIS PONT 3/05/2019 50mX30m Poliesportiu Les 
Moreres   

Servei enllestit a 
les 12:00h del 
3/05/2019. 

4/05/2019 a la 01:00h 
de la matinada aprox. 

 
Característiques dels materials: gruix 1,5mm, resistència excel·lent, resistència 
a fongs i bacteris, color negre i resistència al foc M3. 
 
Els preus inclouen: 
Realització dels serveis segons especificacions del quadre de serveis 
Muntatge i desmuntatge 



 
 
LA JUSTIFICACIÓ DE LA INSUFICIÈNCIA DE MITJANS PER A LA 
REALITZACIÓ DEL SERVEI 
L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat ha de contractar els serveis perquè no 
disposa dels mitjans suficients per prestar aquest servei amb les característiques 
tècniques que es requereixen. 
 
SOL.LICITUD DE L’OFERTA ENVIADA A EMPRESA O EMPRESES AMB 
APTITUD PER A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
En data 16 de gener de 2019 s’ha demanat oferta a 6 empreses del sector. Un 
cop finalitat el termini a data 23 de gener de 2019, s’ha rebut oferta de les 
següents empreses: 
 
Galpe 2001, S.L. 
RJ Serveis, festes i espectacles, S.L. 
 
Aquestes empreses tenen la capacitació i l’habilitació professional adequades 
per tal d’executar el contracte. 
 
VALORACIÓ DE LES OFERTES PRESENTADES 
L’empresa Galpe 2001, S.L., ha presentat oferta per un import de 9.750,00€ 
sense IVA; 2.047,50€ que corresponen al 21% d’IVA i un import total d’11.797,50€ 
(IVA inclòs).  
 
L’empresa RJ Serveis, festes i espectacles, S.L., ha presentat oferta per un 
import de 8.550,00€ sense IVA; 1.795,50 euros que corresponen al 21% d’IVA i 
un import total de 10.345,50€ (IVA inclòs).  
 
Les ofertes presentades s’ajusten a les necessitats de l’Ajuntament i compleixen 
els requeriments i condicions del servei objecte del contracte. 
 
L’empresa RJ Serveis, festes i espectacles, S.L., fa una baixa de 1.452,00 € 
respecte del valor estimat del contracte. 
 
PERSONA FÍSICA O JURÍDICA A LA QUE ES PROPOSA REALITZAR 
L’ADJUDICACIÓ 
Es proposa realitzar l’adjudicació a RJ Serveis, festes i espectacles, S.L., amb 
NIF B 62782313 , carrer Font de la Ventaiola, Parc 1, nau 2, 08670 Navàs, telèfon 
93 839 07 00, i correu electrònic festes@rjserveis.com . 
 
COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS FISCALS I AMB LA SEGURETAT 
SOCIAL 
Consten a l’expedient els certificats acreditatius que la persona física o jurídica 
a favor de la qual es proposa l’adjudicació, es troba al corrent de pagament 
respecte les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.” 
 
SEGON.- Vist l’informe favorable emès pel secretari de la Corporació de 
conformitat amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic. 

mailto:festes@rjserveis.com


 
 
Per la qual cosa i de conformitat amb el que s’estableix a la Disposició Addicional 
Segona de la Llei 9/2107, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014. 
  
S’acorda: 
 
1. Aprovar  l’expedient de contractació i la MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL 
CONTRACTE MENOR incorporada a l’expedient, aprovant expressament la 
necessitat de procedir a aquesta contractació que té per objecte el servei de 
muntatge i desmuntatge de protectors vinílics del paviment de la pista del 
complex esportiu municipal Les Moreres. 
 
2. Declarar que s’ha procedit a la comprovació de la regla d’incompatibilitat de 
l’article 118.3 de la Llei 9/2017. 
 
3. Aprovar el pressupost del contracte per import de 8.550,00€, més 1.795,50€ 
en concepte d’IVA (21%) i import final de 10.345,50€ (IVA inclòs). 
 
4. Adjudicar el contracte a favor de RJ Serveis, festes i espectacles, S.L., amb 
NIF B 62782313, per import de 8.550,00€, més 1.795,50€ en concepte d’IVA 
(21%) i import final de 10.345,50€ (IVA inclòs). 
 
5. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
import de 8.550,00€, més 1.795,50€ en concepte d’IVA (21%) i import final de 
10.345,50€ (IVA inclòs), dels quals, per una banda, la quantitat de 2.850,00€, 
més 598,50€ en concepte d’IVA (21%) i import final de 3.448,50€ (IVA inclòs) és 
a càrrec de la partida 33.33402.22609 del pressupost municipal de l’exercici 
2019; de l’altra, la quantitat de 2.850,00€, més 598,50€ en concepte d’IVA (21%) 
i import final de 3.448,50€ (IVA inclòs) és a càrrec de la partida 11.23101.22699 
del pressupost municipal de l’exercici 2019; i finalment, la quantitat de 2.850,00€, 
més 598,50€ en concepte d’IVA (21%) i import final de 3.448,50€ (IVA inclòs) és 
a càrrec de la partida 12.92401.22699 del pressupost municipal de l’exercici 
2019. 
 
6. El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura o factures 
corresponents degudament signades per l’adjudicatària i degudament 
conformades per la persona designada responsable del projecte. 
 
7. El contracte estarà vigent els dies 2,3, 8 i 9 de març, i els dies 3 i 4 de maig de 
2019. 
 
8. La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, serà 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. 
 
 
23. Proposta d’adjudicació d’un contracte menor per a la realització del 
servei d’apicultura (exp. 2019/1507/1411). 
 
PRIMER.- Vista la Memòria relativa al contracte menor que seguidament es 
transcriu literalment: 

 
Número d’expedient: 2019/1507/1411 
 
Assumpte: Contracte menor pel servei d’apicultura en prevenció a diversos 
indrets d’Esplugues de Llobregat  
Tipus de contracte: Servei 
Procediment i forma d’adjudicació. Contracte menor 
 
1.- ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 
L’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local, en compliment del Decret 
d’Alcaldia en matèria de contractes menors (2018/2314 de 8 de novembre). 
 
2.- JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE 
Per tal de realitzar i mantenir el control i prevenció sanitari de les eixam d’abelles 
i nius de vespes s’ha implantat un servei de retirada i d’extracció dels mateixos. 
La realització del servei de captures i gestió apícoles farà que l’Ajuntament 
complí amb les obligacions de la normativa sectorial:  
 
La Llei de Salut Pública 18/2009 del 22 d’octubre, on es diu que protecció de la 
salut és una competència municipal i que ha d’atendre les zoonosis dels animals 
domèstics i els animals salvatges urbans. 
 
L’article 15 de “Ley 5/1985, de 2 d’abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local”, disposa que el Municipi per la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de 
les seves competències, pot promoure activitats i prestar serveis públics que  
contribueixen a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal, i que 
en el seu apartat 2.j) estableix com competència pròpia la “Protecció de la 
salubritat pública”.   
 
Així es tracten doncs d’activitats de protecció de la salut, com és el control 
sanitari de la fauna urbana per disminuir les queixes de tipus higiènic sanitari a 
zones d’Esplugues amb aquest problemàtica.  
 
L’Ajuntament no té ni personal ni mitjans per a realitzar aquest servei, per la qual 
cosa necessita contractar-lo. 
 
3.- DESCRIPCIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE  
La realització anual de captures dels individus de les bresques d’aquests 
insectes (abelles i vespes), i realitzar el servei adient segons el tipus. 



 
La retirada de la totalitat d’abelles, d’un eixam, amb sistema d’aspiració acurat i 
condicionament de les abelles als apiaris autoritzats. 
L’extracció dels nius de vespes i impregnar la zona, per evitar així la col·lació de 
noves colònies. 
 
Per això es farà un contracte de servei. Contracte que no comporta l’exercici 
d’autoritat pública. Fent que  l’Ajuntament complí amb la normativa sectorial:  la 
Llei de Salut Pública 18/2009. 
Codi CPV: 77900000-9  Servicios de apicultura. 
 
4.- JUSTIFICACIÓ QUE NO S’ESTÀ ALTERANT L’OBJECTE DEL 
CONTRACTE PER EVITAR L’APLICACIÓ DE LES REGLES GENERALS DE 
CONTRACTACIÓ 
Les necessitats a cobrir amb aquest contracte són de caràcter puntual i, 
normalment, periòdiques i reiterades cada any, sense que estigui prevista cap 
nova contractació amb el mateix objecte.  
 
Les anteriors contractacions similars no suposen una unitat d’execució 
econòmica i jurídica, tal i com ha interpretat la “Junta Consultiva de Contratación 
Pública del Estado” en el seu informe sobre l’Expedient 41/2017 (sobre 
interpretació de l’article 118.3 LCSP). 
 
5.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE, TIPUS d’IVA, IMPORT I APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 
Pels treballs i activitats indicats als punt 8 i 12. 
 

Valor estimat IVA  
(21%) 

Pressupost per 
contracte 

Aplicació 
pressupostària 

Denominació 

 
4.500,00 € 

 
945,00 € 

 

 
5.445,00 € 

 
68 31100 22706 

Promoció de la 
Salut. 

 
D’acord amb l’establert als articles 20.1.6, 20.1.12 i 20.3 de la “Ley 37/1992, de 
28 de Diciembre, del Impuesto sobre el valor añadido”, aquesta Associació, com 
a entitat sense finalitat lucrativa i de caràcter social, es troba exempta de 
l’aplicació de l’impost sobre el valor afegit en la prestació de serveis. 
 
6.- LA JUSTIFICACIÓ QUE EL CONTRACTISTA QUE ES PROPOSA NO HA 
SUBSCRIT MÉS CONTRACTES MENORS AMB L’AJUNTAMENT 
D’ESPLUGUES QUE INDIVIDUALMENT O CONJUNTAMENT SUPERIN LA 
XIFRA QUE CONSTA A LA INSTRUCCIÓ PRIMERA (regla d’incompatibilitat 
de l’article 118.3 de la Llei 9/2017) 
 
El contractista proposat no ha subscrit contractes menors dins l’any 2019 que 
superin els 15.000 euros més IVA, inclòs el contracte aquí proposat. 
 
7.- VIGÈNCIA DEL CONTRACTE 
La vigència del contracte d’aquest servei anual es prestarà abans de finalitzar el 
31 de desembre de 2019, com molt tard. 
 



 
8.- LLOC DE LA PRESTACIÓ 
Les actuacions es realitzaran a les colònies d’abelles i vespes (bresques, eixams 
o nius)  ubicades a diversos indrets de l’àmbit geogràfic de la ciutat d’Esplugues 
de Llobregat i que estiguin situades a: 
 
Vies i espais públics  
Parcs i jardins municipals 
Solars i descampats de titularitat municipal 
Qualsevol localització de domini públic  
 
9.- TERMINI DE GARANTIA O JUSTIFICACIÓ DEL SEU NO ESTABLIMENT 
No hi ha garantia per la seva naturalesa. 
 
10.- FORMA DE PAGAMENT DEL PREU 
El pagament es farà efectiu prèvia presentació de la corresponen factura 
mensual per part de l’empresa adjudicatària un cop prestat cada servei. 
 
11.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE 
Tècnic de Salut Pública. 
 
12.- ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA PRESTACIÓ 
El servei contractat consisteix en el control sanitari (retirada o extracció) de les 
colònies d’abelles i vespes instal·lades a l’espai públic. Per la qual cosa s’ha de 
realitzar la prevenció als diversos indrets del municipi, una vegada l’Ajuntament 
sigui informat de la seva presència (Policia Local, Inspecció i Salut Pública). 
Que inclou la prestació dels següents treballs, que hauran de ser realitzats per 
l'entitat adjudicatària: 
- Inspeccions oculars de les ubicacions de les bresques de les colònies (eixam 
d’abelles  o niu de vespes) 
- Retirada de la totalitat d’abelles amb sistema d’aspiració acurat 
- Condicionament de les abelles als apiaris autoritzats 
- Extracció del niu de vespes 
- Impregnar la zona per evitar així col·locació de noves colònies de vespes 
desplaçaments adients 
 
En qualsevol cas, l’import total del servei no podrà superar l’import màxim del 
contracte. 
 

Descripció de les unitats Preu unitari IVA 
aplicable 

  15 serveis apícoles eixam abelles* 180,00€ 21% 
  20 serveis apícoles nius vespes 90,00€ 21% 
 *Condicionament als apiaris autoritzats REG. 204B00072 
 

  

 
Aquest servei es prestarà es prestarà des de la seva adjudicació fins abans de 
finalitzar el 31 de desembre de 2019, com molt tard. 
 
13.- LA JUSTIFICACIÓ DE LA INSUFICIÈNCIA DE MITJANS PER A LA 
REALITZACIÓ DEL SERVEI 



 
Les activitats i els treballs dels serveis apícoles, que es desenvolupen anualment,  
necessiten de materials (apiaris autoritzats) , horaris amplis de vigilància (diürns, 
vespres i nocturns), i personal acreditat i qualificat (apicultor autoritzats).  
L’Ajuntament manca de material, de personal acreditat i qualificat per dur a terme 
els serveis apícoles. 
 
14.- SOL.LICITUD DE L’OFERTA ENVIADA A EMPRESA O EMPRESES AMB 
APTITUD PER A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
S’ha fet una única sol·licitud d’oferta a A.P.I. SERVEIS APICOLES. l’entitat 
acreditada amb el REG. 204B00072, per la realització de l’exercici dels serveis 
apícoles adients. L’empresa té la capacitat i habilitació professional requerides 
per dur a terme la prestació del contracte 
 
15.- VALORACIÓ DE L’OFERTA PRESENTADA 
L’oferta presentada per NIC en representació de l’A.P.I. SERVEIS APICOLES per 
import d’ 4.500,00 € i un import de 945,00 € (21% IVA) donant un import total de 
5.445,00 € (IVA inclòs), s’ajusta a les necessitats de l’Ajuntament i compleix els 
requeriments i condicions del servei objecte del contracte. 
 
D’acord amb l’establert als articles 20.1.6, 20.1.12 i 20.3 de la “Ley 37/1992, de 
28 de diciembre, del Impuesto sobre el valor añadido”, aquesta Associació, com 
a entitat sense finalitat lucrativa i de caràcter social, es troba exempta de 
l’aplicació de l’impost sobre el valor afegit en la prestació de serveis. 
 
16.- PERSONA FÍSICA O JURÍDICA A LA QUE ES PROPOSA REALITZAR 
L’ADJUDICACIÓ 
Es proposa realitzar l’adjudicació a ..., en representació de l’entitat A.P.I. 
SERVEIS APICOLES, carrer Moll,32, àtic, 1er., 6ª porta, 08849 Sant Climent de 
Llobregat, telèfon 670 882 908 i correu electrònic  info@apiserveisapicoles.com 
 
17.- COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS FISCALS I AMB LA SEGURETAT 
SOCIAL 
Consten a l’expedient els certificats acreditatius que la persona física o jurídica 
a favor de la qual es proposa l’adjudicació, es troba al corrent de pagament 
respecte les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.” 
 
SEGON.- Vist l’informe favorable emès pel secretari de la Corporació de 
conformitat amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic. 
 
Per la qual cosa i de conformitat amb el que s’estableix a la Disposició Addicional 
Segona de la Llei 9/2107, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014. 
  
S’acorda: 
 
1. Aprovar  l’expedient de contractació i la MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL 
CONTRACTE MENOR incorporada a l’expedient, aprovant expressament la 



 
necessitat de procedir a aquesta contractació que té per objecte la realització del 
servei de captures de bresques d’abelles i vespes. 
 
2. Declarar que s’ha procedit a la comprovació de la regla d’incompatibilitat de 
l’article 118.3 de la Llei 9/2017. 
 
3. Aprovar el pressupost del contracte per import de 4.500,00€, més 945,00€ en 
concepte d’IVA (21%) i import final de 5.445,00€ (IVA inclòs). 
 
4. Adjudicar el contracte a favor de ..., per import de 4.500,00€, més 945,00€ en 
concepte d’IVA (21%) i import final de 5.445,00€ (IVA inclòs). 
 
5. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
import de 4.500,00€, més 945,00€ en concepte d’IVA (21%) i import final de 
5.445,00€ (IVA inclòs), a càrrec de la partida 68 31100 22706, del pressupost 
municipal de 2019. 
 
6.  El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura o factures 
corresponents degudament signades per l’adjudicatària i degudament 
conformades per la persona designada responsable del projecte. 
 
7. El contracte estarà vigent des de la seva adjudicació i fins al 31 de desembre 
de 2019. 
 
8. La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, serà el Tècnic de Salut Pública. 
 
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. 
 
 
24. Proposta de resolució de sol·licituds d’ajuts econòmics, dins l’àmbit 
d’Acció Social, en concepte de beques de menjador escolar, curs 2018-
2019 (exp. 2019/1870/2779). 
 
L’Ajuntament d’Esplugues, amb la finalitat de garantir les necessitats bàsiques 
en l’àmbit de la infància i adolescència, atorga uns ajuts econòmics 
complementaris en concepte de beques de menjador escolar per als menors 
empadronats a Esplugues i escolaritzats en centres públics d’Esplugues o de 
poblacions veïnes o assistides a la Fundació Privada Asproseat Proa Esplugues. 
 
La Junta de Govern Local va aprovar el document “Barems i criteris per a 
l’atorgament d'ajuts econòmics d’Esplugues de Llobregat”, curs 2018-2019 i la 
seva posterior modificació, en sessions ordinàries de dates 29 de juny i 21 de 
desembre de 2018 respectivament i va acordar la convocatòria de presentació 
de sol·licituds per aquests tipus d’ajuts. 
 



 
Ateses les 161 sol·licituds d’ajuts econòmics presentades i vist l’informe emès 
per la UJA de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania, on fa constar que  s’ha realitzat 
la valoració administrativa corresponent a aquests tipus d’ajuts econòmics, en 
compliment dels barems i criteris per a l’atorgament d’ajuts econòmics de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, curs 2018-2019. 
 
Vist que excepcionalment, per aquelles famílies amb una situació 
socioeconòmica de vulnerabilitat, i prèvia valoració dels serveis socials bàsics 
municipals es podrà subvencionar la part que es consideri necessària, que en 
alguns casos arribar al 100% del cost total del servei. 
 
Vist el Reglament d'obres, activitats i serveis aprovat mitjançant Decret 179/1995 
de la Generalitat de Catalunya, en la part que regula l'activitat subvencionadora 
de l'Administració. 
 
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g. del Decret 
d’alcaldia núm. 1.466, de 18 de juny de 2015, per a la concessió de subvencions 
amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte. 
 
S’acorda: 
 
PRIMER.- Estimar un total de 83 sol·licituds d’ajuts econòmics per a la integració 
dels següents menors en concepte de beques de menjador escolar, pel curs 
2018-2019, amb els percentatges de bonificació valorats per cada cas i efectes 
d’aplicació que s’indiquen: 
 

ALUMNE/A          
Primer Cognom Segon Cognom Nom Cost Activitat % Beca Efectes 
A M U 1.091,20 € 40% tot el curs 
A V L 1.091,20 € 20% tot el curs 
A  M 1.091,20 € 90% tot el curs 
B O A 972,07 € 90% tot el curs 
B B F 1.091,20 € 100% tot el curs 
B R A 1.091,20 € 90% tot el curs 
C R N 1.091,20 € 40% tot el curs 
C T K 1.091,20 € 20% tot el curs 
C C N 545,60 € 90% set-des 2018 
C R N 1.091,20 € 20% tot el curs 
C  L 1.091,20 € 20% tot el curs 
C R I 1.091,20 € 40% tot el curs 
C  A 1.091,20 € 40% tot el curs 
C C J 1.091,20 € 40% tot el curs 
D R M 1.091,20 € 90% tot el curs 
D R N 1.091,20 € 40% tot el curs 
D  A 1.091,20 € 40% tot el curs 
D  I 1.091,20 € 40% tot el curs 
D C A 1.091,20 € 100% tot el curs 
D C B 1.091,20 € 100% tot el curs 
E R M 1.091,20 € 20% tot el curs 
E R R 1.091,20 € 20% tot el curs 
E C Y 1.091,20 € 20% tot el curs 
E E N 1.091,20 € 20% tot el curs 
E K I 1.091,20 € 40% tot el curs 
E  S 1.091,20 € 40% tot el curs 
E  O 1.091,20 € 40% tot el curs 
F Q B 1.091,20 € 20% tot el curs 



 
G P P 1.091,20 € 20% tot el curs 
G G T 1.091,20 € 20% tot el curs 
G S A 1.091,20 € 100% tot el curs 
G S A 1.091,20 € 40% tot el curs 
G M A 972,07 € 90% tot el curs 
G R C 972,07 € 90% tot el curs 
G P I 1.091,20 € 40% tot el curs 
H S S 1.091,20 € 20% tot el curs 
H S M 1.091,20 € 20% tot el curs 
H S F 1.091,20 € 20% tot el curs 
H  A 1.091,20 € 90% tot el curs 
H  A 1.091,20 € 90% tot el curs 
H R A 1.091,20 € 20% tot el curs 
J  X 1.091,20 € 20% tot el curs 
J  L 1.091,20 € 20% tot el curs 
K  E 1.091,20 € 20% tot el curs 
L M S 1.091,20 € 40% tot el curs 
L G E 972,07 € 90% tot el curs 
L T I 1.091,20 € 40% tot el curs 
M T D 1.091,20 € 20% tot el curs 
M F I 1.091,20 € 20% tot el curs 
M F G 1.091,20 € 20% tot el curs 
M P M 972,07 € 90% tot el curs 
M  E 1.091,20 € 100% tot el curs 
M  G 1.091,20 € 100% tot el curs 
M E R 545,60 € 50% feb-jun 2019 
M L E 1.091,20 € 40% tot el curs 
M A D 1.091,20 € 40% tot el curs 
M A D 1.091,20 € 40% tot el curs 
M R E 972,07 € 90% tot el curs 
M R M 972,07 € 90% tot el curs 
M R J 972,07 € 90% tot el curs 
P C N 972,07 € 90% tot el curs 
P S E 1.091,20 € 20% tot el curs 
P P E 1.091,20 € 20% tot el curs 
P B A 972,07 € 90% tot el curs 
P C P 1.091,20 € 20% tot el curs 
P C R 1.091,20 € 20% tot el curs 
R Z A 1.091,20 € 100% tot el curs 
R M M 1.091,20 € 90% tot el curs 
S P A 1.091,20 € 90% tot el curs 
S S D 1.091,20 € 40% tot el curs 
S  L 1.091,20 € 20% tot el curs 
S  J 1.091,20 € 90% tot el curs 
V L D 1.091,20 € 90% tot el curs 
V L A 1.091,20 € 90% tot el curs 
V B A 1.091,20 € 100% tot el curs 
V V S 1.091,20 € 40% tot el curs 
V R N 1.091,20 € 100% tot el curs 
V R M 1.091,20 € 100% tot el curs 
V R S 1.091,20 € 100% tot el curs 
V S J 1.091,20 € 40% tot el curs 
Z G J 1.091,20 € 40% tot el curs 
Z G L 1.091,20 € 40% tot el curs 
Z A M 972,07 € 50% tot el curs 

 
SEGON.- Desestimar un total de 74 sol·licituds d’ajuts econòmics en concepte 
de beques de menjador escolar, curs 2018-2019, que es detallen a continuació 
pels motius que al mateix s’indiquen: 
 

ESCOLA FOLCH I TORRES     



 
TUTOR/A LEGAL   

Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Motiu de desestimació 

A A A  SUPERA BAREMS DE CAPITAL IMMOBILIARI 
C M C  BECA DESESTIMADA PEL CONSELL COMARCAL 

DEL BAIX LLOBREGAT 
E G M  BECA DESESTIMADA PEL CONSELL COMARCAL 

DEL BAIX LLOBREGAT 
E G M  BECA DESESTIMADA PEL CONSELL COMARCAL 

DEL BAIX LLOBREGAT 
G R A  BECA DESESTIMADA PEL CONSELL COMARCAL 

DEL BAIX LLOBREGAT 
H P M  BECA DESESTIMADA PEL CONSELL COMARCAL 

DEL BAIX LLOBREGAT 
K K L  BECA DESESTIMADA PEL CONSELL COMARCAL 

DEL BAIX LLOBREGAT 
M D S  BECA DESESTIMADA PEL CONSELL COMARCAL 

DEL BAIX LLOBREGAT 
M G E  SUPERA BAREMS ECONÒMICS 
O C F  BECA DESESTIMADA PEL CONSELL COMARCAL 

DEL BAIX LLOBREGAT 
O C F  BECA DESESTIMADA PEL CONSELL COMARCAL 

DEL BAIX LLOBREGAT 
T T E  BECA DESESTIMADA PEL CONSELL COMARCAL 

DEL BAIX LLOBREGAT 
          
ESCOLA LOLA ANGLADA 
      
TUTOR/A LEGAL   
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Motiu de desestimació 

B M Y  BECA DESESTIMADA PEL CONSELL COMARCAL 
DEL BAIX LLOBREGAT 

G A M  BECA DESESTIMADA PEL CONSELL COMARCAL 
DEL BAIX LLOBREGAT 

G A M  BECA DESESTIMADA PEL CONSELL COMARCAL 
DEL BAIX LLOBREGAT 

L M M  BECA DESESTIMADA PEL CONSELL COMARCAL 
DEL BAIX LLOBREGAT 

M B M  SUPERA BAREMS ECONÒMICS 
M B M  SOL·LICITUD DUPLICADA I RESOLTA AMB 

ANTERIORITAT 
          
ESCOLA JOAN MARAGALL 
      
TUTOR/A LEGAL   
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Motiu de desestimació 

A C S  BECA DESESTIMADA PEL CONSELL COMARCAL 
DEL BAIX LLOBREGAT 

C C B  SOL·LICITUD DUPLICADA I RESOLTA AMB 
ANTERIORITAT 

C C B  SOL·LICITUD DUPLICADA I RESOLTA AMB 
ANTERIORITAT 

C G G  BECA DESESTIMADA PEL CONSELL COMARCAL 
DEL BAIX LLOBREGAT 

F  M  BECA DESESTIMADA PEL CONSELL COMARCAL 
DEL BAIX LLOBREGAT 



 
F  M  BECA DESESTIMADA PEL CONSELL COMARCAL 

DEL BAIX LLOBREGAT 
H C G  BECA DESESTIMADA PEL CONSELL COMARCAL 

DEL BAIX LLOBREGAT 
L  A  ACTIVITAT SUBVENCIONADA AL 100% PEL 

CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT 
M A M  BECA DESESTIMADA PEL CONSELL COMARCAL 

DEL BAIX LLOBREGAT 
M A M  BECA DESESTIMADA PEL CONSELL COMARCAL 

DEL BAIX LLOBREGAT 
N V A  BECA DESESTIMADA PEL CONSELL COMARCAL 

DEL BAIX LLOBREGAT 
P M V  EMPADRONAMENT FORA DEL MUNICIPI 
P M V  SOL·LICITUD DUPLICADA I RESOLTA AMB 

ANTERIORITAT 
P H G  EMPADRONAMENT FORA DEL MUNICIPI 
V V C  BECA DESESTIMADA PEL CONSELL COMARCAL 

DEL BAIX LLOBREGAT 
          
ESCOLA MATILDE ORDUÑA 
      
TUTOR/A LEGAL   
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Motiu de desestimació 

C C L  ACTIVITAT SUBVENCIONADA AL 100% PEL 
CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT 

C C L  ACTIVITAT SUBVENCIONADA AL 100% PEL 
CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT 

D F M  BECA DESESTIMADA PEL CONSELL COMARCAL 
DEL BAIX LLOBREGAT 

E  R  BECA DESESTIMADA PEL CONSELL COMARCAL 
DEL BAIX LLOBREGAT 

M J V  BECA DESESTIMADA PEL CONSELL COMARCAL 
DEL BAIX LLOBREGAT 

O J C  BECA DESESTIMADA PEL CONSELL COMARCAL 
DEL BAIX LLOBREGAT 

O J C  BECA DESESTIMADA PEL CONSELL COMARCAL 
DEL BAIX LLOBREGAT 

P L Z  BECA DESESTIMADA PEL CONSELL COMARCAL 
DEL BAIX LLOBREGAT 

          
ESCOLA PRAT DE LA RIBA 
      
TUTOR/A LEGAL   
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Motiu de desestimació 

A G L  BECA DESESTIMADA PEL CONSELL COMARCAL 
DEL BAIX LLOBREGAT 

A G L  SOL·LICITUD DUPLICADA I RESOLTA AMB 
ANTERIORITAT 

B M J  BECA DESESTIMADA PEL CONSELL COMARCAL 
DEL BAIX LLOBREGAT 

L  Z  BECA DESESTIMADA PEL CONSELL COMARCAL 
DEL BAIX LLOBREGAT 

L  Z  BECA DESESTIMADA PEL CONSELL COMARCAL 
DEL BAIX LLOBREGAT 

L  Z  BECA DESESTIMADA PEL CONSELL COMARCAL 
DEL BAIX LLOBREGAT 

M J R  BECA DESESTIMADA PEL CONSELL COMARCAL 
DEL BAIX LLOBREGAT 



 
P I L  BECA DESESTIMADA PEL CONSELL COMARCAL 

DEL BAIX LLOBREGAT 
P I L  BECA DESESTIMADA PEL CONSELL COMARCAL 

DEL BAIX LLOBREGAT 
          
ESCOLA ISIDRE MARTI 
      
TUTOR/A LEGAL   
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Motiu de desestimació 

B O J  BECA DESESTIMADA PEL CONSELL COMARCAL 
DEL BAIX LLOBREGAT 

B O J  BECA DESESTIMADA PEL CONSELL COMARCAL 
DEL BAIX LLOBREGAT 

B D L  BECA DESESTIMADA PEL CONSELL COMARCAL 
DEL BAIX LLOBREGAT 

B D L  BECA DESESTIMADA PEL CONSELL COMARCAL 
DEL BAIX LLOBREGAT 

G C R  ACTIVITAT SUBVENCIONADA AL 100% PEL 
CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT 

L R G  BECA DESESTIMADA PEL CONSELL COMARCAL 
DEL BAIX LLOBREGAT 

M R N  BECA DESESTIMADA PEL CONSELL COMARCAL 
DEL BAIX LLOBREGAT 

M H T  BECA DESESTIMADA PEL CONSELL COMARCAL 
DEL BAIX LLOBREGAT 

Q V M  BECA DESESTIMADA PEL CONSELL COMARCAL 
DEL BAIX LLOBREGAT 

V E A  ACTIVITAT SUBVENCIONADA AL 100% PEL 
CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT 

V C A  BECA DESESTIMADA PEL CONSELL COMARCAL 
DEL BAIX LLOBREGAT 

          
ESCOLA GRAS SOLER 
      
TUTOR/A LEGAL   
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Motiu de desestimació 

A  N  ACTIVITAT SUBVENCIONADA AL 100% PEL 
CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT 

A  N  ACTIVITAT SUBVENCIONADA AL 100% PEL 
CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT 

P G M  SUPERA BAREMS ECONÒMICS 
S H A  BECA DESESTIMADA PEL CONSELL COMARCAL 

DEL BAIX LLOBREGAT 
Z C O  BECA DESESTIMADA PEL CONSELL COMARCAL 

DEL BAIX LLOBREGAT 
          
ESCOLA CAN VIDALET 
      
TUTOR/A LEGAL   
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Motiu de desestimació 

A S H  EMPADRONAMENT FORA DEL MUNICIPI 
A S H  EMPADRONAMENT FORA DEL MUNICIPI 
B  A  BECA DESESTIMADA PEL CONSELL COMARCAL 

DEL BAIX LLOBREGAT 
S P D  ACTIVITAT SUBVENCIONADA AL 100% PEL 

CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT 



 
 
 
ESCOLA ISABEL DE VILLENA 

    

TUTOR/A LEGAL   
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Motiu de desestimació 

A B R  CENTRE ESCOLAR NO SUBVENCIONAT 
          
ESCOLA NATZARET       
TUTOR/A LEGAL   
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom N.I.F. Motiu de desestimació 

C S A  CENTRE ESCOLAR NO SUBVENCIONAT 
G M J  CENTRE ESCOLAR NO SUBVENCIONAT 
G M J  CENTRE ESCOLAR NO SUBVENCIONAT 

 
TERCER.- No admetre a tràmit les 4 sol·licituds d’ajuts econòmics següents, en 
concepte de beques de menjador escolar, curs 2018-2019, atès que les persones 
interessades han presentat les sol·licituds fora del termini establert per aquest 
tipus d’ajuts: 
 

TUTOR/A LEGAL 
Primer Cognom Segon Cognom Nom N.I.F. 
L M A  
C L E  
S M M  
S M M  

 
QUART.- Autoritzar i disposar una despesa total màxima de 47.535,76 euros, a 
càrrec de la partida pressupostària 68.23100.48018 del pressupost vigent, en 
concepte de beques de menjador escolar, a favor dels tutors legals que es 
relacionen, amb els imports resultants que així mateix s’indiquen: 
 

ESCOLA FOLCH I TORRES(CIF Centre :Q0868051D) 
TUTOR/A LEGAL        
Primer Cognom Segon 

Cognom Nom N.I.F. Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2018 

Exercici 
2019 

C  S  436,48 € 174,59 € 261,89 € 
C  Y  436,48 € 174,59 € 261,89 € 
D  K  436,48 € 174,59 € 261,89 € 
D  K  436,48 € 174,59 € 261,89 € 
G P M  218,24 € 87,30 € 130,94 € 
G L J  436,48 € 174,59 € 261,89 € 
M S S  436,48 € 174,59 € 261,89 € 
P A M  218,24 € 87,30 € 130,94 € 
Q  N  218,24 € 87,30 € 130,94 € 
R C N  436,48 € 174,59 € 261,89 € 



 
R G E  436,48 € 174,59 € 261,89 € 
T M K  218,24 € 87,30 € 130,94 € 
V A M  436,48 € 174,59 € 261,89 € 

 
ESCOLA MATILDE ORDUÑA (Q5855033F) 
TUTOR/A LEGAL        
Primer Cognom Segon 

Cognom Nom N.I.F. Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2018 

Exercici 
2019 

G  V  982,08 € 392,83 € 589,25 € 
L T M  436,48 € 174,59 € 261,89 € 
L T M  436,48 € 174,59 € 261,89 € 
R P Y  218,24 € 87,30 € 130,94 € 
R M A  436,48 € 174,59 € 261,89 € 
Z  L  1.091,20 € 436,48 € 654,72 € 

 
 

ESCOLA GRAS I SOLER (Q0868038A) 
TUTOR/A LEGAL        
Primer Cognom Segon 

Cognom Nom N.I.F. Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2018 

Exercici 
2019 

A V V  436,48 € 174,59 € 261,89 € 
A V V  436,48 € 174,59 € 261,89 € 
C  S  218,24 € 87,30 € 130,94 € 
M M J  982,08 € 392,83 € 589,25 € 
S O S  436,48 € 174,59 € 261,89 € 

 
ESCOLA JOAN MARAGALL (Q5855043E) 
TUTOR/A LEGAL        
Primer Cognom Segon 

Cognom Nom N.I.F. Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2018 

Exercici 
2019 

C P M  218,24 € 87,30 € 130,94 € 
C P M  218,24 € 87,30 € 130,94 € 
C R A  218,24 € 87,30 € 130,94 € 
D B L  1.091,20 € 436,48 € 654,72 € 
D B L  1.091,20 € 436,48 € 654,72 € 
E Z A  218,24 € 87,30 € 130,94 € 
E Z A  218,24 € 87,30 € 130,94 € 
E R S  218,24 € 87,30 € 130,94 € 
G S A  218,24 € 87,30 € 130,94 € 
I  A  436,48 € 174,59 € 261,89 € 
J  X  218,24 € 87,30 € 130,94 € 
J  X  218,24 € 87,30 € 130,94 € 
L B C  982,08 € 392,83 € 589,25 € 
L B C  982,08 € 392,83 € 589,25 € 
M  G  1.091,20 € 436,48 € 654,72 € 
M  G  1.091,20 € 436,48 € 654,72 € 
P G L  436,48 € 174,59 € 261,89 € 



 
P Q C  982,08 € 392,83 € 589,25 € 
R  C  982,08 € 392,83 € 589,25 € 
R  N  982,08 € 392,83 € 589,25 € 
R  N  982,08 € 392,83 € 589,25 € 
R V N  982,08 € 392,83 € 589,25 € 
S E K  218,24 € 87,30 € 130,94 € 
S E K  218,24 € 87,30 € 130,94 € 
S E K  218,24 € 87,30 € 130,94 € 
S C R  1.091,20 € 436,48 € 654,72 € 
S  H  218,24 € 87,30 € 130,94 € 
S  H  218,24 € 87,30 € 130,94 € 
V M V  218,24 € 87,30 € 130,94 € 
Z C M  436,48 € 174,59 € 261,89 € 
Z C M  436,48 € 174,59 € 261,89 € 

 
ESCOLA PRAT DE LA RIBA (Q5855037G) 
TUTOR/A LEGAL        
Primer Cognom Segon 

Cognom Nom N.I.F. Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2018 

Exercici 
2019 

C M L  491,04 € 491,04 € 0,00 € 
P L D  218,24 € 87,30 € 130,94 € 
T M B  218,24 € 87,30 € 130,94 € 

 
ESCOLA ISIDRE MARTI (Q5855027H) 
TUTOR/A LEGAL        
Primer Cognom Segon 

Cognom Nom N.I.F. Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2018 

Exercici 
2019 

N M M  982,08 € 392,83 € 589,25 € 
 

ESCOLA CAN VIDALET (Q5856054A) 
TUTOR/A LEGAL        
Primer Cognom Segon 

Cognom Nom N.I.F. Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2018 

Exercici 
2019 

B V V  1.091,20 € 436,48 € 654,72 € 
B  Y  1.091,20 € 436,48 € 654,72 € 
E E A  218,24 € 87,30 € 130,94 € 
K Z I  436,48 € 174,59 € 261,89 € 
K Z I  436,48 € 174,59 € 261,89 € 
R P V  1.091,20 € 436,48 € 654,72 € 
R P V  1.091,20 € 436,48 € 654,72 € 
R P V  1.091,20 € 436,48 € 654,72 € 

 
ESCOLA LOLA ANGLADA (Q5856020B) 
TUTOR/A LEGAL        
Primer Cognom Segon 

Cognom Nom N.I.F. Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2018 

Exercici 
2019 

F P E  218,24 € 87,30 € 130,94 € 



 
F P E  218,24 € 87,30 € 130,94 € 
M C E  436,48 € 174,59 € 261,89 € 
S M M  436,48 € 174,59 € 261,89 € 

 
ESCOLA LA CARPA (Q5855616H) 
TUTOR/A LEGAL        
Primer Cognom Segon 

Cognom Nom N.I.F. Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2018 

Exercici 
2019 

E H   H  272,80 € 0,00 € 272,80 € 
 
FUNDACIO ASPROSEAT - PROA ESPLUGUES (G61766986) 
TUTOR/A LEGAL        
Primer Cognom Segon 

Cognom Nom N.I.F. Cost 
Ajuntament 

Exercici 
2018 

Exercici 
2019 

FUNDACIÓ PRIVADA PROA - ASPROSEAT  G61766986 874,86 € 318,13 € 556,73 € 
FUNDACIÓ PRIVADA PROA - ASPROSEAT G61766986 874,86 € 318,13 € 556,73 € 
FUNDACIÓ PRIVADA PROA - ASPROSEAT G61766986 874,86 € 318,13 € 556,73 € 
FUNDACIÓ PRIVADA PROA - ASPROSEAT G61766986 874,86 € 318,13 € 556,73 € 
FUNDACIÓ PRIVADA PROA - ASPROSEAT G61766986 874,86 € 318,13 € 556,73 € 
FUNDACIÓ PRIVADA PROA - ASPROSEAT G61766986 874,86 € 318,13 € 556,73 € 
FUNDACIÓ PRIVADA PROA - ASPROSEAT G61766986 874,86 € 318,13 € 556,73 € 
FUNDACIÓ PRIVADA PROA - ASPROSEAT G61766986 874,86 € 318,13 € 556,73 € 
FUNDACIÓ PRIVADA PROA - ASPROSEAT G61766986 874,86 € 318,13 € 556,73 € 
FUNDACIÓ PRIVADA PROA - ASPROSEAT G61766986 486,04 € 176,74 € 309,30 € 
FUNDACIÓ PRIVADA PROA - ASPROSEAT G61766986 874,86 € 318,13 € 556,73 € 

 
CINQUÈ.- Les quantitats compromeses en la present proposta, per valor de 
47.535,76 euros, previ el reconeixement de les obligacions, seran pagades 
proporcionalment en tres terminis durant els mesos de febrer i juliol de 2019, als 
centres següents: 
 

CENTRE ESCOLAR N.I.F. Tram 1 Tram 2 Tram 3 TOTAL 
Folch i Torres Q0868051D 1.920,51 € 1.440,43 € 1.440,34 € 4.801,28 € 
Matilde Orduña Q5855033F 1.440,38 € 1.080,31 € 1.080,27 € 3.600,96 € 
Gras i Soler Q0868038A 1.003,90 € 752,95 € 752,91 € 2.509,76 € 
Joan Maragall Q5855043E 6.940,07 € 5.205,06 € 5.204,95 € 17.350,08 

€ 
Prat de la Riba Q5855037G 665,64 € 130,94 € 130,94 € 927,52 € 
Isidre Martí Q5855027H 392,83 € 294,63 € 294,62 € 982,08 € 
Can Vidalet Q5855027H 2.618,88 € 1.964,17 € 1.964,15 € 6.547,20 € 
Lola Anglada Q5856020B 523,78 € 392,84 € 392,82 € 1.309,44 € 
Escola La Carpa Q5855616H 0,00 € 109,12 € 163,68 € 272,80 € 
Asproseat-Proa G61766986 3.358,04 € 2.938,35 € 2.938,25 € 9.234,64 € 

 
El pagament de les quantitats compromeses al tercer termini, es realitzarà de 
manera proporcional en funció del nivell d’assistència a l’activitat dels alumnes 
becats, efectivament acreditada pels centres durant tot el curs. 
 



 
SISÈ.- Reconèixer les obligacions i proposar el pagament de 18.864,03 euros, 
corresponents al primer trimestre del curs 2018-2019, en concepte de beques de 
menjador escolar. 
 
SETÈ.- Reconèixer les obligacions i proposar el pagament de 14.308,80 euros, 
corresponents al segon trimestre del curs 2018-2019, en concepte de beques de 
menjador escolar. 
 
 
25. Proposta de revocació d’un ajut en concepte de beca d’educació 
especial, curs 2018-2019 (exp. 2019/1521/2779). 
 
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 concepte 
de beques d’educació especial i tractament psicoterapèutic per als menors 
empadronats a Esplugues. 
 
En data 08/02/2019, la Junta de Govern Local va estimar, entre d’altres, la 
sol·licitud presentada per ..., en representació de la menor ..., en concepte de 
beca d’educació especial del Centre Pilot Sant Just – Asproseat, atorgant un ajut 
econòmic del 16% de l’IRSC, per import total de 1.168,64 euros. 
 
Posteriorment, el Centre Pilot Sant Just – Asproseat, comunica a aquest 
Ajuntament que l’esmentada alumna no realitza l’activitat al seu centre. 
 
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. 
  
S’acorda: 
 
ÚNIC.- Revocar l’ajut econòmic atorgat per l’Ajuntament d’Esplugues, en 
concepte de beques d’educació especial del curs 2018-2019, a ..., en 
representació de la menor ..., corresponent al 16% sobre l’Indicador de Renda 
de Suficiència de Catalunya (IRSC) de l’exercici 2018, per valor total de 1.168,64 
euros. 
 
 
I sense més assumptes a tractar, a les 15:15 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. 


