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Junta de Govern 

 
SESSIÓ DECISÒRIA ORDINÀRIA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 20 DE 

SETEMBRE DE 2019 
 

A la Casa Consistorial d’Esplugues de Llobregat, a la sala de reunions, a les 
13:35 hores del dia 20 de setembre de 2019, es reuneix la Junta de Govern Local 
en sessió decisòria Ordinària, en primera convocatòria, sota la Presidència de 
l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero, amb l’assistència dels regidors i regidores: 
 
Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal  
SARA FORGAS UBEDA 
MONTSERRAT ZAMORA ANGULO 
MANUEL POZO LOPEZ 
OLIVER JOSE PEÑA ESTEVEZ 
EDUARDO SANZ GARCIA 
MARIA ISABEL AGUILERA MULERO 
 
Secretari 
PEDRO CARMONA PEREZ 
 
Interventor 
JAVIER VICEN ENCUENTRA 
 
 
Oberta la sessió per la Sra. alcaldessa, s’hi entra en l’examen i debat dels 
assumptes que es relacionen a l’ordre del dia. 
 
 
1. Aprovació, si escau, de l’acta núm. 30/19 corresponent a la sessió 
ordinària de data 13 de setembre de 2019. 
 
Per la Sra. alcaldessa i en relació a l’esborrany de l’acta núm. 30/19 corresponent 
a la sessió ordinària de data 13 de setembre de 2019 es pregunta si hi ha 
objecció d’alguna classe i no assenyalant-se’n cap, s’aprova l’esmentada acta 
per unanimitat i en compliment del que disposa l’article 107 de la Llei 8/1987, de 
15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya i l’article 110 del Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, es transcriurà 
al llibre d’actes, autoritzant-se amb les signatures de la Sra. alcaldessa i Sr. 
secretari. 
 
 

TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

2. Proposta d’aprovació del contracte menor de les obres de reparació de 
la instal·lació elèctrica de la Masia Cal Suís (exp. 2019/1387/7468). 



 
 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació de les obres corresponents a la 
reparació de la instal·lació elèctrica de la Masia Cal Suís d’Esplugues de 
Llobregat:  
 
Tipus de contracte: Obra 
Objecte: obres corresponents a la reparació de la instal·lació elèctrica de la 
Masia Cal Suís d’Esplugues de Llobregat.  
Procediment de contractació: Contracte menor. Tramitació: Ordinària 
Codi CPV:09310000-5 
Valor estimat del contracte: 5.893,81€ 
IVA contracte: 1.237,70€ 
Preu: 7.131,51€ 
 
Durada: La durada de les obres serà de 2 setmanes 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 ALFA INSTAL.LACIONS, SA, 
amb NIF A-08730327, per import de 7.131,51€ IVA inclòs, que es considera a la 
Memòria justificativa ajustada a les necessitats municipals i a les característiques 
específiques del contracte. La mateixa memòria indica que la persona que es 
proposa com a contractista no ha subscrit amb aquest Ajuntament altres 
contractes menors que individual o conjuntament superin les xifres límit per 
aquest tipus de contracte. 
 
Ha estat comprovada la disponibilitat de crèdit adequat i suficient en el 
pressupost de la corporació per a l’exercici 2019. 
 
Per la qual cosa i de conformitat amb el que s’estableix a la Disposició Addicional 
Segona de la Llei 9/2107, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 
En ús de les competències delegades atorgades mitjançant Decret de l’Alcaldia 
núm. 2198 de 17 de juny de 2019. 
 
S’acorda: 
 
1.- Aprovar  l’expedient de contractació i la MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL 
CONTRACTE MENOR incorporada a l’expedient, aprovant expressament la 
necessitat de procedir a aquesta contractació que té per objecte  les obres 
corresponents a la reparació de la instal·lació elèctrica de la Masia Cal Suís 
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 5.893,81€, més 1.237,70€ 
corresponents al 21% d’IVA. 
 
4.- Adjudicar el contracte a ALFA INSTAL.LACIONS, S.A. A-08730327 per import 
de 5.893,81€, més 1.237,70€ corresponents al 21% d’IVA, sent un import total 
del 7.131,51€, IVA inclòs. 
 
5.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
un import màxim de 7.131,51 euros, IVA inclòs, a càrrec de la partida 12 33301 
63201, del pressupost municipal en vigor, a favor de ALFA INSTAL.LACIONS, 
S.A. A08730327. 
 
6.- El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura o factures 
corresponents degudament signades per l’adjudicatària i degudament 
conformades per la persona designada responsable del projecte. 
 
7.- La data d'execució material dels treballs serà acordada entre la persona 
adjudicatària i la persona designada com a responsable del contracte. En tot cas 
la durada de les obres serà de 2 setmanes iniciant-se a partir del dia següent a 
comptar des de la notificació de l'acord de l'adjudicació del contracte menor. 
 
8.- La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, seran ... i ... 
 
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. 
 
 
3. Proposta d’aprovació del contracte menor del servei de coordinació de 
seguretat i salut de les obres de construcció de l’equipament de Ciutat 
Diagonal (exp. 2019/5119/1411). 
 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació del servei de coordinació de 
seguretat i salut per les obres ordinàries de construcció de l’equipament i 
urbanització zona annexa Ciutat Diagonal: 
 
Tipus de contracte: Servei 
Objecte: Servei de coordinació de seguretat i salut per les obres ordinàries de 
construcció de l’equipament i urbanització zona annexa Ciutat Diagonal. 
Procediment de contractació: Contracte menor. Tramitació: Ordinària 
Codi CPV:71317210-8 
Valor estimat del contracte: 3.543,00€ 
IVA contracte: 744,03€ 



 
Preu: 4.287,03€ 
Durada: La data d'execució material del servei serà acordada entre la persona 
adjudicatària i la persona designada com a responsable del contracte. En tot cas, 
la durada del servei serà durant la duració de les obres, previstes en 8 mesos. 
 
A l’expedient administratiu consta degudament incorporada la Memòria 
justificativa en la que resta acreditada la necessitat de la contractació i que no 
han estat alterades les regles generals de la contractació. 
 
Consta també a l’expedient l’oferta presentada per SAFEKIT, S.L, amb NIF B-
666535626, per import de 4.287,03€ IVA inclòs, que es considera a la Memòria 
justificativa ajustada a les necessitats municipals i a les característiques 
específiques del contracte. La mateixa memòria indica que la persona que es 
proposa com a contractista no ha subscrit amb aquest Ajuntament altres 
contractes menors que individual o conjuntament superin les xifres límit per 
aquest tipus de contracte. 
 
Ha estat comprovada la disponibilitat de crèdit adequat i suficient en el 
pressupost de la corporació per a l’exercici 2019. 
 
Per la qual cosa i de conformitat amb el que s’estableix a la Disposició Addicional 
Segona de la Llei 9/2107, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 
En ús de les competències delegades atorgades mitjançant Decret de l’Alcaldia 
núm. 2198 de 17 de juny de 2019. 
  
S’acorda: 
 
1.- Aprovar  l’expedient de contractació i la MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL 
CONTRACTE MENOR incorporada a l’expedient, aprovant expressament la 
necessitat de procedir a aquesta contractació que té per objecte el  servei de 
coordinació de seguretat i salut per les obres del pla de renovació i millora de 
l’enllumenat públic de d’Esplugues de Llobregat. 
 
2.- Declarar que s’ha procedit a la comprovació de la regla d’incompatibilitat de 
l’article 118.3 de la Llei 9/2017. 
 
3.- Aprovar el plec tècnic (o les condicions) que regiran la realització del 
contracte, establint que el pressupost d’execució del contracte és d’import 
3.543,00€, més 744,03€ corresponents al 21% d’IVA.  
 
4.-Adjudicar el contracte a SAFEKIT, S.L B-66535626 per import de 3.543,00€, 
més 744,03€ corresponents al 21% d’IVA, sent un import total del 4.287,03€, IVA 
inclòs. 
 
5.- Aprovar la despesa plurianual necessària per a l’execució d’aquest contracte 
per un import de 2.143,51€, IVA inclòs, per a l’exercici econòmic de 2019 amb 



 
càrrec a la partida 12 92400 62200 CASAL CIUTAT DIAGONAL i fixar la despesa 
a càrrec de l’exercici 2020 per un import de 2.143,51€, IVA inclòs.  
 
No obstant, l’adjudicació resta sotmesa a la condició suspensiva d’existència de 
crèdit adequat i suficient per al finançament de les obligacions derivades del 
contracte en l’exercici 2020. 
 
6.- El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura o factures 
corresponents degudament signades per l’adjudicatària i degudament 
conformades per la persona designada responsable del projecte. 
 
7.- La data d'execució material dels treballs serà acordada entre la persona 
adjudicatària i la persona designada com a responsable del contracte. En tot cas 
la data d'execució material del servei serà acordada entre la persona 
adjudicatària i la persona designada com a responsable del contracte. En tot cas, 
la durada del servei serà durant la duració de les obres, previstes en 8 mesos. 
 
9.- La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, serà ... 
 
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. 
 
 
4. Proposta d’aprovació de la pròrroga de les obres de substitució de la 
gespa artificial del camp de futbol el Molí (exp. 2019/3499/3084). 
 
En sessió ordinària de Junta de Govern Local de data 24 de maig de 2019, es 
va adjudicar el contracte de les obres per a l’execució de la substitució de gespa 
artificial del camp de futbol el Molí d’Esplugues de Llobregat, a l’empresa 
GALITEC DESARROLLOS TECNOLOGICOS, S.L, amb un amb un import total 
net de 259.313,69€  més  54.455,87€ en concepte d’IVA, sent l’import total de 
313.769,56€, IVA inclòs; i un termini d’execució previst dels treballs d’11 
setmanes. 
 
L’empresa contractista, mitjançant instància de data 4 de setembre de 2019 
sol·licita prorrogar el termini fins el 20 de setembre de 2019. 
 
Els serveis tècnics municipals informen que atès l’estat actual de les obres es 
proposa atorgar com a nou termini de finalització de les obres el 30 de setembre 
de 2019, sense perjudici que els serveis tècnics municipals valorin els fets i 
circumstàncies existents durant l’execució de l’obra que hagin causat 
l’endarreriment, als efectes de determinar la seva imputabilitat i, s’escau, 
procedir a la incoació del procediment per acordar la imposició de penalitats. 
 



 
Ates el plec de clàusules administratives particulars que regeixen el contracte i 
l’article 195 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic 
i concordants del Reglament General de Contractes de l’Estat. 
 
S’acorda: 
 
1.- Aprovar una pròrroga de obres per a l’execució de la substitució de gespa 
artificial del camp de futbol el Molí d’Esplugues de Llobregat fins el dia 30 de 
setembre de 2019. 
 
2.- Notificar el present acord a l’adjudicatari, GALITEC DESARROLLOS 
TECNOLOGICOS, S.L 
 
 
5. Proposta de personació com a demandats en el recurs contenciós 
administratiu 252/2019-B interposat per RS 1928, SL davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu número 3 de Barcelona (exp. 1366/2019/8597). 
 
Mitjançant escrit amb registre d’entrada a aquest Ajuntament de data 3 de 
setembre de 2019, amb número d’entrada 18599), el Jurat Contenciós 
Administratiu Numero 3 de Barcelona, ha emplaçat a aquest Ajuntament per a 
que es personi en el recurs contenciós – administratiu ordinari núm. 252/2019-B,  
interposat per ..., en representació de RS 1928, SL contra la desestimació per 
silenci administratiu del requeriment presentat a l’Ajuntament d’Esplugues en 
data 31 de gener de 2019, sol·licitant el pagament del preu de conformitat fixat 
pel Jurat d’Expropiació Forçosa de Catalunya el 6/7/18 en relació a la finca 
situada en el C/ nou nº 16 d’Esplugues de Llobregat. 
 
De conformitat amb allò previst a l’art. 48, 49 i següents de la Llei 29/1998, de 13 
de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. 
  
S’acorda: 
 
1.- Personar-se com a demandats, en el recurs contenciós - administratiu ordinari 
núm. 252/2019-B, interposat per ..., en representació de RS 1928, SL contra la 
desestimació per silenci administratiu del requeriment presentat a l’Ajuntament 
d’Esplugues en data 31 de gener de 2019, sol·licitant el pagament del preu de 
conformitat fixat pel Jurat d’Expropiació Forçosa de Catalunya el 6/7/18 en 
relació a la finca situada en el C/ nou nº 16 d’Esplugues de Llobregat. 
 
2.- Que la representació i defensa d’aquesta Corporació sigui assumida 
indistintament pels lletrats de la mateixa els senyors ... i ... 
 
 
6. Proposta d’acceptació del compromís exprés de Finestrelles Shopping 
Center, SL de mantenir i conservar les obres d’urbanització de l’OE-02; 
accés soterrat carrer Laureà Miró i obres dels ramals d’accés i sortida a la 
Ronda de Dalt que connecten amb el Centre Comercial (exp. 2289/2018/8). 
 



 
PRIMER.- Vist que el 29 de juliol de 2019, (Registre d’entrada núm. 2019/16900-
E), el senyor ..., en representació de FINESTRELLES SHOPPING CENTER, SL, 
i en la seva qualitat d’administrador únic de la mercantil, compareix davant de 
l’Ajuntament i exposa que, com a complement a les obligacions assumides en 
l’Acord d’11 d’octubre de 2017, assumirà la responsabilitat pels danys causats 
als usuaris dels terrenys que siguin imputables a FSC i sorgeixin com a 
conseqüència de l’incompliment, o compliment defectuós, del seu deure de 
manteniment i conservació de les obres d’urbanització dels terrenys que rodegen 
la finca 102-1 del Projecte de reparcel·lació del Pla parcial urbanístic afectat pel 
soterrament de les línies aèries elèctriques d’alta tensió de Fecsa, durant el 
temps en què el Centre Comercial es trobi en funcionament. 
 
SEGON.- Vist l’informe tècnic favorable emès pels Serveis Tècnics municipals, 
que estableix el següent: 
 
“En data 21 de novembre de 2018 (RGE 2018/23416) el Sr. ..., en nom i 
representació de la companyia Finestrelles Shopping Centre SL  presenta un 
escrit a aquest Ajuntament pel qual s’obliga expressament i de forma voluntària 
a un seguit d’actuacions en relació a l’anomenat Túnel OE-02 que uneix el carrer 
de Laureà Miró amb el soterrani del Centre Comercial i als anomenats Ramals 
de la Ronda de Dalt, que connecten igualment l’aparcament del Centre 
Comercial amb la mateixa Ronda de Dalt, durant el temps que el Centre 
Comercial estigui obert i en funcionament. 
 
En data 26 de febrer de 2019 (RGE 2019/4698) el Sr. ..., en nom i representació 
de la companyia Finestrelles Shopping Centre SL  presenta un escrit a aquest 
Ajuntament completant aquest escrit i assumint la responsabilitat pels danys 
causats als usuaris de l’anomenat Túnel OE-02 i dels ramals d’accés a  la Ronda 
de Dalt que siguin imputables a Finestrelles Shopping Centre SL a conseqüència 
d’un manteniment defectuós del deure de manteniment i conservació durant el 
temps que el Centre Comercial estigui obert i en funcionament. 
 
Pel que fa als antecedents, és rellevant el fet que l’esmentat Centre Comercial 
disposa de llicència comercial concedida el 12/5/2016 i de llicència d’obres per a 
la construcció del Centre Comercial atorgada el 30/9/2015 i modificada 
posteriorment en data 9/2/2018. 
 
La Junta de Compensació del Sector Finestrelles es troba en l’actualitat realitzant 
les obres d’urbanització de l’entorn del Centre Comercial i, en concret, dues 
d’aquestes obres tenen per objectiu connectar l’aparcament soterrat del Centre 
Comercial amb la xarxa viaria de la ciutat. En concret, aquestes dues obres són 
les següents: 
 

- Túnel OE-02 que connecta el carrer Laureà Miró amb l’aparcament, 
passant per sota de la línia del TRAM-BAIX. 
 
- Ramal d’accés a la Ronda de Dalt, en l’extrem occidental de la parcel·la 
del Centre Comercial. 
 



 
En l’escrit de referència, la companyia Finestrelles Shopping Centre SL  s’obliga, 
de forma voluntària i expressament a les següents actuacions: 
 

- Reitera acomplir les obligacions assumides en l’acord “Entre la Junta de 
Compensació de Finestrelles i Finestrelles Shopping Centre SL  relatiu a 
l’execució, legalització, conservació i manteniment de les instal·lacions del 
Túnel de l’obra OE-02 – accés soterrat carrer Laureà Miró del projecte de 
reparcel·lació del Pla Parcial urbanístic afectat pel soterrament de les 
línies elèctriques d’Alta Tensió de FECSA a Esplugues” i, a més, 
Finestrelles Shopping Centre SL  assumeix voluntàriament el deure de 
manteniment i conservació en la seva totalitat, incloent la obra civil que ha 
executat la Junta de Compensació.  
 
- En relació als Ramals de connexió amb la Ronda de Dalt, es compromet 
a mantenir les instal·lacions d’acord amb un Pla de Manteniment que 
adjunta a l’escrit de referència i a més, assumeix voluntàriament el deure 
de manteniment i conservació de la totalitat de l’obra, incloent la obra civil 
i eximent de qualsevol responsabilitat a l’Ajuntament. 
 
- Que, en relació als compromisos de manteniment i conservació abans 
assenyalats, es mantindran mentre el Centre Comercial estigui en 
funcionament i, tanmateix, Finestrelles Shopping Centre SL  s’obliga a 
informar i transmetre les obligacions a qualsevol possible adquirent del 
Centre Comercial. 
 

Posteriorment, tal com s’ha indicat, en data 26 de febrer de 2019, Finestrelles 
Shopping Centre SL ha presentat un escrit pel qual n’assumeix la responsabilitat 
pels danys causats als usuaris de l’anomenat Túnel OE-02 i dels Ramals d’accés 
de la Ronda de Dalt que siguin imputables a conseqüència d’un acompliment 
defectuós del deure de manteniment i conservació durant el temps que el Centre 
Comercial estigui obert i en funcionament. 
 
En relació als escrits presentats pel Sr. ..., en nom i representació de la 
companyia Finestrelles Shopping Centre SL corresponents al manteniment i 
conservació de l’anomenat Túnel OE-02 i dels Ramals d’accés de la Ronda de 
Dalt  i, atenent a les circumstàncies expressades en la part de “antecedents” del 
present informe, el tècnic que sotasigna entén que és possible informar 
favorablement  la sol·licitud presentada  i els compromisos adquirits i pot, per 
tant, continuar la seva tramitació.” 
 
TERCER.- Vist l’informe jurídic favorable emès per l’assessora jurídica de l’Àrea 
de Territori i Sostenibilitat, que estableix el següent: 
 
“El 21 de novembre de 2018, (Registre general d'entrada núm. 2018/23416), el 
senyor ..., en representació de FINESTRELLES SHOPPING CENTER, SL, i la 
seva qualitat d’administrador únic de la mercantil, compareix davant de 
l’Ajuntament i exposa que, com a titular de la finca ubicada al carrer Sant Mateu, 
núm. 9, i Laureà Miró, núm. 2-14, d’Esplugues de Llobregat, sobre la qual s’ha 
erigit un Centre Comercial, i en relació amb l’obra extrasectorial OE-02. Accés 



 
soterrat carrer Laureà Miró, que inclou el túnel, i les obres consistents en els 
ramals d’accés i sortida a la Ronda de Dalt, FINESTRELLES SHOPPING 
CENTER, SL, s’obliga expressament, i de forma voluntària, al següent: 
 
1.  Pel que fa a l’obra extrasectorial OE-02. Accés soterrat carrer Laureà Miró, 
FINESTRELLES SHOPPING CENTER, SL, reitera que s’obliga a donar 
compliment a l’Acuerdo entre la Junta de Compensación del sector de 
Finestrelles y Finestrelles Shopping Centre, SL, relativo a la ejecución, 
legalización, conservación y mantenimiento de las instal·lacions del Túnel de la 
obra de urbanización “Extrasectorial OE-02, acceso soterrado c/Laureà Miró” del 
proyecto de reparcelación del plan parcial urbanístico afectado por el 
soterramiento de las líneas eléctricas de alta tensión de Fecsa en el término 
municipal de Esplugues de Llobregat, subscrit entre FSC i la Junta de 
Compensació, el 26 d’octubre de 2018, i s’obliga voluntàriament a mantenir i 
conservar les obres i instal·lacions de la totalitat del túnel, inclosa obra civil. 
(adjunta un plànol amb el túnel grafiat, com a document adjunt núm. 3). 
 
2. Pel que fa als ramals d’accés i sortida a la Ronda de Dalt, FINESTRELLES 
SHOPPING CENTER, SL, s’obliga a mantenir les instal·lacions de conformitat al 
Pla de Manteniment que adjunta com a document número 4; assumeix 
voluntàriament el deure de manteniment i conservació de la totalitat de l’obra, 
incloent l’obra civil, i eximint de qualsevol responsabilitat de manteniment i 
conservació que pogués correspondre a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 
 
Aquestes obligacions les assumeix FSC mentre l’activitat del Centre Comercial 
es trobi en funcionament i, en cas que FSC transmetés el Centre, s’obliga a 
informar i transmetre les obligacions adquirides amb aquest escrit a qualsevol 
possible adquirent qui, en qualsevol cas, se subrogarà en la posició de FSC. 
Aquestes obligacions s’inscriurien al Registre de la Propietat. 
 
Mitjançant l’escrit indicat, FINESTRELLES SHOPPING CENTER, SL, sol·licita 
que l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat resolgui expressament sobre 
l’acceptació d’aquestes obligacions. 
 
El 26 de febrer de 2019, (Registre general d'entrada núm. 2019/4698-E), el 
senyor ..., en representació de FINESTRELLES SHOPPING CENTER, SL, 
presenta un escrit mitjançant el qual complementa l’escrit de 21 de novembre de 
2018, (REG núm. 2018/23416), manifestant que, com a complement a les 
obligacions assumides mitjançant el compromís de manteniment, FSC assumeix 
també, com a compromís addicional, la responsabilitat pels danys causats als 
usuaris del túnel de l’obra extrasectorial OE-02, i dels ramals d’accés i sortida de 
la Ronda de Dalt que siguin imputables a FSC i sorgeixin com a conseqüència 
de l’incompliment o compliment defectuós del seu deure de manteniment i 
conservació durant el temps en què el Centre Comercial es trobi en 
funcionament. 
 
El 29 de juliol de 2019, (Registre d’entrada núm. 2019/16900-E), el senyor ..., en 
representació de FINESTRELLES SHOPPING CENTER, SL, i la seva qualitat 
d’administrador únic de la mercantil, compareix davant de l’Ajuntament i exposa 



 
que, com a complement a les obligacions assumides en l’Acord d’11 d’octubre 
de 2017, subscrit entre l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, FSC i la Junta de 
Compensació del sector de Finestrelles, assumirà la responsabilitat pels danys 
causats als usuaris dels terrenys que siguin imputables a FSC i sorgeixin com a 
conseqüència de l’incompliment o compliment defectuós del seu deure de 
manteniment i conservació de les obres d’urbanització dels terrenys que rodegen 
la finca 102-1 del Projecte de reparcel·lació del Pla parcial urbanístic afectat pel 
soterrament de les línies aèries elèctriques d’alta tensió de Fecsa, durant el 
temps en què el Centre Comercial es trobi en funcionament. 
 
En la mateixa data, presenta un plànol on es determina gràficament quin és 
l’àmbit del Centre Comercial objecte de conservació i manteniment per part de 
FSC, en virtut dels convenis subscrits amb l’Ajuntament i/o la Junta de 
Compensació del sector, i la resta dels compromisos assumits per la mercantil, 
en relació amb l’assumpció de responsabilitats respecte de danys i perjudicis que 
es puguin ocasionar a terceres persones, com a conseqüència de l’incompliment 
o compliment defectuós del seu deure de manteniment i conservació, durant el 
temps en què el Centre Comercial es trobi en funcionament. 
 
Els Serveis tècnics municipals del Servei d’Urbanisme han emès un informe 
tècnic relatiu a aquests compromisos manifestats de manera voluntària per FSC. 
 
En relació amb aquests documents, cal assenyalar el següent: 
 
ANTECEDENTS 
El 30 de setembre de 2016, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat, entre d’altres, va adoptar l’acord de concedir llicència 
a FINESTRELLES SHOPPING CENTER, SL, a l’empara i les condicions de 
l’article 39 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament 
sobre protecció de la legalitat urbanística, per a l’execució de les obres d’un 
centre comercial situat a la zona 102 del Pla parcial del sector afectat pel 
soterrament de les línies elèctriques aèries d’alta tensió de FECSA, a la parcel·la 
situada al carrer Sant Mateu, núm.9, d’Esplugues de Llobregat, d’acord amb el 
projecte bàsic presentat el 16 de febrer de 2016 (RGE núm. 2016 00002761), i la 
documentació complementària aportada el 26 de setembre de 2016, (RGE núm. 
2016 00017454), condicionada a l’execució simultània de les obres 
d’urbanització, però suspenent-ne l’executivitat, fins al compliment de 
determinades condicions, que aquell acord detallava. 
 
El 8 de setembre de 2017, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Esplugues 
de Llobregat va acordar aprovar l’Acord de col·laboració entre l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat, la Junta de Compensació del sector de Finestrelles i 
l’entitat mercantil Finestrelles Shopping Centre, SL, relatiu a les obres 
d’urbanització dels terrenys que rodegen la finca 102-1 del Projecte de 
reparcel·lació del Pla parcial urbanístic afectat pel soterrament de les línies 
elèctriques aèries d’alta tensió de Fecsa al terme municipal d’Esplugues de 
Llobregat. L’11 d’octubre de 2017 es va signar aquest document per totes les 
parts. 
 



 
L’objecte d’aquest document és la urbanització dels terrenys confrontants a la 
finca titularitat de entitat mercantil FSC, situada al carrer Laureà Miró, núm. 2-14, 
i Sant Mateu, núm. 9, d’aquesta ciutat, en unes condicions determinades.  
 
Més concretament, aquest Acord és el marc de col·laboració entre les parts 
signants d’aquest, per a la definitiva execució de les obres d’urbanització 
d’aquests terrenys; qualificats pel planejament urbanístic aplicable a l’àmbit, com 
a zones verdes, i el seu posterior manteniment i conservació per part de FSC, 
mentre estigui en funcionament l’activitat del Centre Comercial, que es trobava 
en aquell moment en construcció a la parcel·la de la seva propietat, a l’empara 
de la llicència d’obres concedida, mencionada anteriorment.  
 
Les obres d’urbanització tenen com a finalitat principal l’ordenació de les dues 
zones verdes, inclòs l’àmbit de vialitat disposat entre ambdues; la millora de les 
condicions de l’accessibilitat i de mobilitat a l’entorn immediat, així com la creació 
d’una sèrie d’àmbits que contribuiran a l’ordenació de l’espai públic, incloent 
l’enjardinament d’aquest. Es tractava de preveure una millora qualitativa dels 
acabats de l’obra d’urbanització, que no afectava, ni contravenia, les 
determinacions aplicables a les obres d’urbanització previstes tant al 
planejament urbanístic aplicable, com el Projecte d'urbanització pròpiament dit. 
 
Per a FSC, l’interès privat en subscriure aquest Acord és la millora qualitativa de 
la urbanització d’aquest espai confrontant al Centre Comercial, per tal de 
proporcionar una millor imatge per a aquest. 
 
La Junta de Govern Local, el 15 de juny de 2018, va acordar aprovar 
definitivament el Text refós del Projecte d'urbanització complementari de l'obra 
extrasectorial OE02: accés soterrat sota el carrer Laureà Miró (rampa d'accés a 
la parcel·la P-102) i la modificació del sistema constructiu d’una part de 
l’esmentada Obra Extrasectorial OE:02, del sector afectat pel soterrament de les 
línies elèctriques aèries d’alta tensió de FECSA, presentats per la Junta de 
Compensació del sector.  
 
El 10 d’agost de 2018, l’alcaldessa de l’Ajuntament d’Esplugues va resoldre, 
mitjançant el Decret d’alcaldia núm. 2018/2620, aprovar la modificació del 
Projecte executiu de l’Obra Extrasectorial OE:02 Accés soterrat sota el carrer 
Laureà Miró (Rampa d’accés a la parcel·la P-102) del Projecte d’Urbanització del 
Text Refós del Pla Parcial del Sector Afectat pel Soterrament de les Línies 
Elèctriques Aèries d’Alta Tensió de FECSA, que comporta el canvi de sistema 
constructiu per executar una part del túnel en mina, amb les condicions. 
 
En la mateixa data; el 10 d’agost de 2018, l’alcaldessa de l’Ajuntament 
d’Esplugues va resoldre, mitjançant el Decret d’alcaldia núm. 2018/2619, 
concedir llicència a FINESTRELLES SHOPPING CENTRE, SL, per a la 
modificació del projecte d’obres per a la construcció d’un centre comercial situat 
a la zona 102 del Pla parcial del sector afectat pel soterrament de les línies 
elèctriques aèries d’alta tensió de FECSA, a la parcel·la situada al carrer Sant 
Mateu, núm.9, d’Esplugues de Llobregat, que ja va ser objecte de llicència 
concedida el 30 de setembre de 2016, i modificat amb la llicència concedida el 9 



 
de febrer de 2018, i autoritzar l’execució de les obres de sortida del pàrquing de 
FINESTRELLES SHOPPING CENTRE, SL, a la Ronda de Dalt, amb les 
mateixes condicions suspensives, terminis, i requisits imposats en la llicència 
concedida per acord de Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat el 30 de setembre de 2016, d’acord amb el projecte presentat el 19 de 
juny de 2018, (Registre general d'entrada núm. 2018/11018). 
 
El projecte preveu una nova sortida del pàrquing del centre comercial que 
connecta directament amb l’accés núm. 12 a la Ronda de Dalt. 
 
FONAMENTS DE DRET  
Vist el Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, mitjançant el qual s'aprova el Text 
refós de la Llei d'urbanisme;  
 
En virtut de les determinacions de l’article 41 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d'agost, mitjançant el qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, les 
condicions d'edificació que estableixin les llicències municipals es poden fer 
constar, d'acord amb la legislació hipotecària, en el Registre de la Propietat.  
 
Vist l’article 202 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el 
Reglament de la Llei d'urbanisme, relatiu a la possibilitat d’assumir 
voluntàriament el deure de conservació de les obres d’urbanització. 
 
En virtut de l’article 73 i següents del Real Decreto 1093/1997, de 4 de juliol, pel 
qual s’aproven les normes complementàries al Reglament per a l’execució de la 
Llei Hipotecària sobre inscripció al Registre de la Propietat d’actes de naturalesa 
urbanística, relatiu a les notes marginals, poden ser inscrites al Registre de la 
Propietat les condicions que calgui complir a la finca imposades amb ocasió de 
la concessió d’una llicència o altres resolucions administratives, i amb l’objecte 
de donar a conèixer la situació urbanística d ela finca, a qui consulti el contingut 
del Registre de la Propietat. 
 
La competència per a aprovar els instruments de gestió, correspon a la Junta de 
Govern Local, per delegació expressa efectuada per Decret d’alcaldia núm. 
2019/2198, de 17 de juny de 2019, de la facultat de l’article 21.1.j) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
 
Per tant, la competència per a aprovar aquesta petició correspon, també, a la 
Junta de Govern Local. 
 
CONCLUSIONS 
En primer terme, cal subratllar que, mitjançant l’Acord de col·laboració entre 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, la Junta de Compensació del sector de 
Finestrelles i la entitat mercantil Finestrelles Shopping Centre, SL, relatiu a les 
obres d’urbanització dels terrenys que rodegen la finca 102-1, aprovat per la 
Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat el 8 de 
setembre de 2017, i subscrit l’11 d’octubre de 2017, Finestrelles Shopping 
Centre, SL, ja assumia la conservació i manteniment de les obres d’urbanització 



 
de l’entorn del Centre Comercial, mentre l’activitat del Centre estigui en 
funcionament. 
 
En segon lloc, indicar que l’objecte de l’obra d’urbanització extrasectorial OE-02. 
Accés soterrat carrer Laureà Miró, és connectar la via pública amb l’aparcament 
sota rasant de la parcel·la resultant del Projecte de reparcel·lació núm. 102-1, on 
es troba implantat el Centre Comercial. En aquest túnel cal executar 
determinades instal·lacions el destí de les quals és dotar al Centre Comercial de 
tots els serveis necessaris per a la implantació de l’activitat. Per aquestes raons, 
en el document denominat Acuerdo entre la Junta de Compensación del sector 
de Finestrelles y Finestrelles Shopping Centre, SL, relativo a la ejecución, 
legalización, conservación y mantenimiento de las instal·lacions del Túnel de la 
obra de urbanización “Extrasectorial OE-02, acceso soterrado c/Laureà Miró” del 
proyecto de reparcelación del plan parcial urbanístico afectado por el 
soterramiento de las líneas eléctricas de alta tensión de Fecsa en el término 
municipal de Esplugues de Llobregat, subscrit entre FSC i la Junta de 
Compensació, el 26 d’octubre de 2018, si bé la Junta de Compensació executa 
les obres, és FSC qui es compromet al pagament i legalització de l’obra, més la 
conservació i manteniment de tots els serveis necessaris per al correcte i 
permanent funcionament de l’activitat del Centre. 
 
En tercer lloc, que el projecte que va ser objecte de la llicència concedida el 10 
d’agost de 2018, preveia l’execució d’accessos des del Centre Comercial, 
directament a la Ronda de Dalt. 
 
Mitjançant els escrits de 21 de novembre de 2018, (RGE núm. 2018/23416), i de 
26 de febrer de 2019, (RGE núm. 2019/4698-E), FINESTRELLES SHOPPING 
CENTER, SL, es compromet al manteniment de l’obra civil completa, mentre 
l’activitat del Centre Comercial estigui en funcionament, i assumeix tota 
responsabilitat per possibles danys que es poguessin produir a tercers, per  
manca o per un defectuós manteniment o conservació dels espais i les 
infraestructures. També manifesta FINESTRELLES SHOPPING CENTER, SL, 
que aquests compromisos s’inscriguin al Registre de la Propietat, com un deure 
vinculat a la finca. 
 
Finalment, aquests compromisos han estat complementats amb un darrer 
compromís presentat el 29 de juliol de 2019, segons els qual, FSC assumirà la 
responsabilitat pels danys causats als usuaris dels terrenys que siguin 
imputables a FSC i sorgeixin com a conseqüència de l’incompliment o 
compliment defectuós del seu deure de manteniment i conservació de les obres 
d’urbanització dels terrenys que rodegen la finca 102-1 del Projecte de 
reparcel·lació del Pla parcial urbanístic afectat pel soterrament de les línies 
aèries elèctriques d’alta tensió de Fecsa, durant el temps en què el Centre 
Comercial es trobi en funcionament, el qual s’acompanya d’un plànol que 
identifica gràficament l’àmbit objecte de conservació i manteniment. 
 
Tenint en compte que, tal i com ha quedat reflectit en aquest informe, totes les 
infraestructures executades, i l’espai de l’entorn de la parcel·la 102, s’han 
executat especialment amb l’objecte de donar directament servei al Centre 



 
Comercial, només resta concloure que s’informa favorablement l’acceptació del 
compromís exprés, i assumit voluntàriament, per FINESTRELLES SHOPPING 
CENTER, SL, de mantenir i conservar les obres d’urbanització de l’obra 
extrasectorial OE-02. Accés soterrat carrer Laureà Miró (incloent l’obra civil que 
ha executat la Junta de Compensació), i les obres consistents en els ramals 
d’accés i sortida a la Ronda de Dalt, que connecten amb l’edifici del Centre 
Comercial ubicat al carrer Sant Mateu, núm. 9 i Laureà Miró, núm. 2-14, 
d’Esplugues de Llobregat, (incloent l’obra civil), durant el temps que estigui en 
funcionament el centre Comercial, així com el compromís, també exprés i 
assumit voluntàriament per FINESTRELLES SHOPPING CENTER, SL, com a 
compromís addicional, d’assumir la responsabilitat pels possibles danys que es 
puguin causar als usuaris de l’obra extrasectorial OE-02, i dels ramals d’accés i 
sortida de la Ronda de Dalt que siguin imputables a FSC, i a l’entorn del Centre 
Comercial, i que es puguin produir com a conseqüència de l’incompliment o 
compliment defectuós del seu deure de manteniment i conservació, durant el 
temps en què el Centre Comercial es trobi en funcionament, i malgrat aquest 
pugui ser objecte de transmissió.  
 
Per tant, a l’empara de l’esperit de l’article 41 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d'agost, mitjançant el qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, i l’article 
73 i següents del Real Decreto 1093/1997, de 4 de juliol, pel qual s’aproven les 
normes complementàries al Reglament per a l’execució de la Llei Hipotecària 
sobre inscripció al Registre de la Propietat d’actes de naturalesa urbanística, 
caldria instar a la Senyora Registradora de la Propietat d’Esplugues de Llobregat 
perquè, a la vista de la resolució administrativa d’acceptació expressa d’aquests 
compromisos, i el consentiment exprés manifestat en aquest sentit per FSC,  
inscrigui nota marginal, de vigència indefinida, sobre la finca propietat de FSC, 
amb les condicions de compromisos esmentades.” 
 
Per tot l’exposat, i vistos els informes indicats; 
 
S’acorda: 
 
PRIMER.- ACCEPTAR el compromís exprés, i assumit voluntàriament, per 
FINESTRELLES SHOPPING CENTER, SL, de mantenir i conservar les obres 
d’urbanització de l’obra extrasectorial OE-02. Accés soterrat carrer Laureà Miró, 
i les obres consistents en els ramals d’accés i sortida a la Ronda de Dalt, que 
connecten amb l’edifici del Centre Comercial ubicat al carrer Sant Mateu, núm. 9 
i Laureà Miró, núm. 2-14, d’Esplugues de Llobregat, durant el temps que estigui 
en funcionament el centre Comercial, així com el compromís, també exprés i 
assumit voluntàriament per FINESTRELLES SHOPPING CENTER, SL, com a 
compromís addicional, d’assumir la responsabilitat pels possibles danys que es 
puguin causar als usuaris de l’obra extrasectorial OE-02, i dels ramals d’accés i 
sortida de la Ronda de Dalt que siguin imputables a FSC, i a l’entorn del Centre 
Comercial, i que es puguin produir com a conseqüència de l’incompliment o 
compliment defectuós del seu deure de manteniment i conservació de la totalitat 
de les obres indicades, inclosa l’obra civil, i les obres d’urbanització dels terrenys 
que rodegen la finca 102-1 del Projecte de reparcel·lació del Pla parcial 
urbanístic afectat pel soterrament de les línies aèries elèctriques d’alta tensió de 



 
Fecsa, durant el temps en què el Centre Comercial, durant el temps en què el 
Centre Comercial es trobi en funcionament, i malgrat aquest pugui ser objecte 
de transmissió, en virtut del Conveni subscrit l’11 d’octubre de 2017, i els escrits 
de compromís presentats el 21 de novembre de 2018, (Registre general 
d'entrada núm. 2018/23416); el 26 de febrer de 2019, (Registre general d'entrada 
núm. 2019/4698-E), el 29 de juliol de 2019, (Registre d’entrada núm. 
2019/16900-E), i el plànol que identifica gràficament tot l’àmbit objecte de 
conservació, manteniment i responsabilitat.  
 
SEGON.- SOL·LICITAR a la Senyora Registradora de la Propietat d’Esplugues 
de Llobregat perquè, a la vista de la resolució administrativa d’acceptació 
expressa dels compromisos identificats en el punt precedent d’aquest acord, i el 
consentiment exprés, i assumit voluntàriament, manifestat en aquest sentit per 
FINESTRELLES SHOPPING CENTER, SL, que, l’empara de l’esperit de l’article 
41 del Text refós de la Llei d'urbanisme, i l’article 73 i següents del Real Decreto 
1093/1997, de 4 de juliol, inscrigui nota marginal, de vigència indefinida, mentre 
estigui el Centre Comercial en funcionament, sobre la finca ubicada al carrer Sant 
Mateu, núm. 9, i Laureà Miró, núm. 2-14, d’Esplugues de Llobregat, propietat de 
FINESTRELLES SHOPPING CENTER, SL, (finca registral núm. 28.072; inscrita 
al Registre de la Propietat d’Esplugues de Llobregat; tom: 2639; llibre: 626, 
fulls:194, inscripció 10a), o finca 102-1 del Projecte de reparcel·lació del Pla 
parcial urbanístic afectat pel soterrament de les línies aèries elèctriques d’alta 
tensió de Fecsa, amb les condicions dels compromisos de conservació, 
manteniment, i responsabilitat, identificats en aquest acord. Obligació aquesta, 
que serà objecte de transmissió, en cas de transmissió de la finca a qualsevol 
tercer adquirent, i per qualsevol títol. 
 
TERCER.- NOTIFICAR aquest acord a FINESTRELLES SHOPPING CENTER, 
SL. 
 
QUART.- COMUNICAR aquest acord al Registre de la Propietat d’Esplugues de 
Llobregat. 
 
CINQUÈ.- COMUNICAR aquest acord als Serveis Tècnics del Servei de 
Manteniment i Espai Públic, i a la Policia Local del municipi d’Esplugues de 
Llobregat. 
 
 
7. Proposta d’aprovació del contracte menor de les obres de manteniment 
correctiu de les instal·lacions de climatització dels equipaments 
municipals (exp. 2019/8568/1387). 
 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació de les obres corresponents al 
manteniment correctiu de les instal·lacions de climatització, tèrmiques i ACS dels 
equipaments municipals de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat: 
  
Tipus de contracte: Obra 



 
Objecte: obres corresponents al manteniment correctiu de les instal·lacions de 
climatització, tèrmiques i ACS dels equipaments municipals de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat.  
Procediment de contractació: Contracte menor. Tramitació: Ordinària 
Codi CPV:50721000-5 
Valor estimat del contracte: 19.900,00€ 
IVA contracte:4.179,00€ 
Preu: 24.079,00€  
 
Duració: El termini màxim previst per la realització de les obres referents al 
manteniment correctiu de les instal·lacions de climatització, tèrmiques i ACS dels 
equipaments municipals de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, s’estableix 
fins al 31.12.2019, sense possibilitat de pròrroga, iniciant-se a partir del dia 
següent a comptar des de la notificació de l'acord de l'adjudicació del contracte 
menor. 
 
Tanmateix, atenent l’objecte del contracte i en previsió de que l’Ajuntament 
adjudiqui un contracte integral de manteniment dels edificis, aquest contracte 
finalitzarà de manera immediata aleshores. 
 
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 EYMO INSTALACIONES, 
S.L, amb NIF B-67148718, per import de 24.079,00 IVA inclòs, que es considera 
a la Memòria justificativa ajustada a les necessitats municipals i a les 
característiques específiques del contracte. La mateixa memòria indica que la 
persona que es proposa com a contractista no ha subscrit amb aquest 
Ajuntament altres contractes menors que individual o conjuntament superin les 
xifres límit per aquest tipus de contracte. 
 
Ha estat comprovada la disponibilitat de crèdit adequat i suficient en el 
pressupost de la corporació per a l’exercici 2019. 
 
Per la qual cosa i de conformitat amb el que s’estableix a la Disposició Addicional 
Segona de la Llei 9/2107, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 
En ús de les competències delegades atorgades mitjançant Decret de l’Alcaldia 
núm. 1466 de 18 de juny de 2015. 
 
S’acorda: 
 
1.- Aprovar  l’expedient de contractació i la MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL 
CONTRACTE MENOR incorporada a l’expedient, aprovant expressament la 
necessitat de procedir a aquesta contractació que té per objecte les obres 
corresponents al manteniment correctiu de les instal·lacions de climatització, 



 
tèrmiques i ACS dels equipaments municipals de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat. 
 
2.- Declarar que s’ha procedit a la comprovació de la regla d’incompatibilitat de 
l’article 118.3 de la Llei 9/2017. 
 
3.- Aprovar el plec tècnic (o les condicions) que regiran la realització del 
contracte, establint que el pressupost d’execució del contracte és d’import 
19.900,00€, més 4.179,00€ corresponents al 21% d’IVA.  
 
4.- Adjudicar el contracte a EYMO INSTALACIONES, S.L B-67148718 per import 
de 19.900,00€, més 4.179,00€ corresponents al 21% d’IVA, sent un import total 
del  24.079,00€, IVA inclòs amb els següents preus unitaris (IVA no inclòs) i 
descomptes següents: 
 
Preu mà d’obra oficial, horari normal   34,68 € 
Preu mà d’obra ajudant, horari normal   21,23 € 
Preu mà d’obra oficial i ajudant, horari normal   55,91 € 
Preu mà d’obra oficial, horari nocturn    55,48 € 
Preu mà d’obra ajudant, horari nocturn 39,97 € 
Preu mà d’obra oficial i ajudant, horari nocturn 95,45 € 
Preu mà d’obra oficial, horari festiu   55,48 € 
Preu mà d’obra ajudant, horari festiu 39,97 € 
Preu ma d’obra oficial i ajudant, horari festiu 95,45 € 
Descompte als productes del catàleg TARIFEC  30% 
Descompte als productes fora del catàleg TARIFEC  25% 

 
 
5.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
un import màxim de 24.079,00 euros, IVA inclòs, a càrrec de les partides del 
pressupost municipal en vigor, a favor de EYMO INSTALACIONES, S.L B-
67148718:  
 
12 93302 21200 Conservació d’edificis municipals 5.139,00€ 
33 33300 21200 Conservació d’edificis culturals 1.680,00€ 
36 34200 21200 Conservació d’instal·lacions esportives 17.260,00€ 
 
6.- El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura o factures 
corresponents degudament signades per l’adjudicatària i degudament 
conformades per la persona designada responsable del projecte. 
 
7.- La data d'execució material dels treballs serà acordada entre la persona 
adjudicatària i la persona designada com a responsable del contracte. En tot cas 
el termini màxim previst per la realització de les obres referents al manteniment 
correctiu de les instal·lacions de climatització, tèrmiques i ACS dels equipaments 
municipals de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, s’estableix fins al 



 
31.12.2019, sense possibilitat de pròrroga, iniciant-se a partir del dia següent a 
comptar des de la notificació de l'acord de l'adjudicació del contracte menor. 
 
Tanmateix, atenent l’objecte del contracte i en previsió de que l’Ajuntament 
adjudiqui un contracte integral de manteniment dels edificis, aquest contracte 
finalitzarà de manera immediata aleshores. 
 
8.- La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, seran ... i ... 
 
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. 
 
 

SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT 

8. Proposta d’aprovació de relacions de despeses i reconeixement 
d’obligacions. 
 
Per la Secció de Comptabilitat s’han elaborat les següents relacions de despesa: 
 
Relació núm. 101 de documents O en fase prèvia per un import total de 
510.353,59€. 
 
Relació núm. 102 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
1.252,53€. 
 
Relació núm. 103 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
16.023,33€. 
 
Relació núm. 104 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
91.906,65€. 
 
Relació núm. 105 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
319.460,04€. 
 
Relació núm. 106 de documents O en fase prèvia per un import total de 
1.996.970,01€. 
 
Relació núm. 107 de documents O en fase prèvia per un import total de 
65.191,31€. 
 
Tots el documents comptables porten annexat el corresponent document 
justificatiu que ha estat conformat per la persona tècnica adient i fiscalitzada pel 
Servei d’Intervenció. 
  
S’acorda: 



 
 
Aprovar la relació de despeses  i reconeixement d’obligacions següents: 
 
1.- Relació núm. 101 de documents O en fase prèvia per un import total de 
510.353,59€. 
 
2.- Relació núm. 102 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
1.252,53€. 

 
3.- Relació núm. 103 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
16.023,33€. 
 
4.- Relació núm. 104 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
91.906,65€. 
 
5.- Relació núm. 105 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
319.460,04€. 
 
6.- Relació núm. 106 de documents O en fase prèvia per un import total de 
1.996.970,01€. 
 
7.- Relació núm. 107 de documents O en fase prèvia per un import total de 
65.191,31€. 
 
 
9. Proposta d'aprovació de la nòmina corresponent a la mensualitat de 
setembre, incentiu de productivitat, serveis extraordinaris i altres 
retribucions del personal (exp. 2019/8364/1510). 
 
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 que en la nòmina s'han inclòs els conceptes retributius individuals d'acord 
amb la normativa d'aplicació 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 
normativa aplicable en matèria de funció pública autonòmica, el Conveni 
Col·lectiu del personal laboral, el Pacte de Condicions socioeconòmiques i 
laborals del personal funcionari i la relació de llocs de treball, així com el Reial 
Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei de l’Estatut dels Treballadors.  
 
Vist les regularitzacions de nòmina d’agost de diferents treballadors/es amb 
motiu de baixes i altes d’incapacitat temporals, accidents de treball i maternitat 
una vegada abonada la nòmina, per un import total de -889,69€. 
 
Atesa la despesa corresponent a la nòmina del mes de setembre de l’any actual 
que ascendeix a la suma total de 931.880,32€.   
 
S’acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar l’import brut de la nòmina del mes de setembre de 2019 del 
personal funcionari, laboral i electes al servei d’aquest Ajuntament per un import 
de 931.880,32€ segons el següent desglossament:  
 
Import brut retribucions fixes:      796.593,04€ 
Import brut retribucions variables: 135.287,28€            
Total import brut nòmina:   931.880,32€ 
 
SEGON.- Aprovar les retencions a practicar en la nòmina del mes de setembre 
de 2019 amb el desglossament següent: 
 
Retencions en concepte d’IRPF:   173.276,04€ 
Deducció bestretes:                 2.472,50€   
Embargaments:       1.161,90€ 
Quotes sindicals:        265,20€ 
Descompte Seguretat Social:     58.230,43€ 
Total import net nòmina:                    696.474,25€ 
 



 
TERCER.- Reconèixer l’obligació de la despesa corresponent a les retribucions 
fixes de la nòmina del mes de setembre de 2019 per un import total de 
796.593,04€ 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 setembre de 2019, 
per un import de 135.287,28€, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 
establertes als documents comptables adjunts.  
 
CINQUÈ.- Aprovar l’import brut i retencions a practicar de la despesa 
corresponent a la nòmina de regularització del mes d’agost que ascendeix a un 
import total de -889,69€, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries establertes 
en els documents comptables adjunts.    
 
Import brut: -889,69€ 
Retencions en concepte d’IRPF:  -187,13€ 
Descompte Seguretat Social:  -82,09€ 
Total import net nòmina:  -620,47€ 
 
SISÈ.-  Informar al Comitè d’Empresa i a la Junta de Personal.  
 
 
10. Proposta d’aprovació relativa al contracte menor de serveis de formació 
en Competències Transversals en el marc de l’Acció A1 Dispositiu 
d’Inserció Laboral - Treball als Barris 2018 (exp. 2019/1411/7283). 
 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació per al servei consistent en la  
formació en Competències Transversals en el marc de l’Acció A1 Dispositiu 
d’Inserció Laboral - Treball als Barris 2018: 
 
Tipus de contracte: Contracte menor 
Objecte: servei de formació en Competències Transversals en el marc de l’Acció 
A1 Dispositiu d’Inserció Laboral - Treball als Barris 2018 
Procediment de contractació: Contracte menor. Tramitació: Ordinària 
Codi CPV: 80400000-8 Servicios de Enseñanza para adultos y otros servicios. 
Valor estimat del contracte: 3.300,00€ EXEMPT D’IVA  
Preu: 3.300,00€ 
Durada: El termini màxim previst per la prestació del servei serà fins el 31 de 
desembre de 2019, a comptar des del dia següent al de la notificació de l’acord 
d’adjudicació del mateix. 
 
A l’expedient administratiu consta degudament incorporada la Memòria 
justificativa en la que resta acreditada la necessitat de la contractació i que no 
han estat alterades les regles generals de la contractació. 
 
Consta també a l’expedient l’oferta presentada per l’empresa CIMA (Centre 
d’Interpretació del Medi Ambient), S.L. amb NIF B60993953, per import de 
3.300,00€, IVA inclòs, que es considera a la Memòria justificativa ajustada a les 



 
necessitats municipals i a les característiques específiques del contracte. La 
mateixa memòria indica que la persona que es proposa com a contractista no ha 
subscrit amb aquest Ajuntament altres contractes menors que individual o 
conjuntament superin les xifres límit per aquest tipus de contracte. 
 
Ha estat comprovada la disponibilitat de crèdit adequat i suficient en el 
pressupost de la corporació per a l’exercici 2019. 
 
Per la qual cosa i de conformitat amb el que s’estableix a la Disposició Addicional 
Segona de la Llei 9/2107, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 
En ús de les competències delegades atorgades mitjançant Decret de l’Alcaldia  
núm. 2198 de 17 de juny de 2019. 
 
S’acorda: 
 
1. Aprovar  l’expedient de contractació i la MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL 
CONTRACTE MENOR incorporada a l’expedient, aprovant expressament la 
necessitat de procedir a aquesta contractació que té per objecte el servei que 
consisteix en la formació en Competències Transversals en el marc de l’Acció A1 
Dispositiu d’Inserció Laboral - Treball als Barris 2018. 
 
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 les condicions que regiran la realització del contracte, establint que el 
pressupost d’execució del contracte és d’import 3.300,00€, exempt d’IVA. 
 
4. Adjudicar el contracte a l’empresa CIMA (Centre d’Interpretació del Medi 
Ambient), S.L. amb NIF B60993953, per import de 3.300,00€, exempt d’IVA, sent 
un import total de 3.300,00€, IVA inclòs. 

 
5. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
un import màxim de 3.300,00 euros, IVA inclòs, a càrrec de la partida del 
pressupost municipal en vigor, 15 24129 22699 Despeses formació CanVi Treball 
als Barris, a favor de l’empresa CIMA (Centre d’Interpretació del Medi Ambient), 
S.L. amb NIF B60993953. 

 
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 termini màxim previst per l'entrega de la totalitat del servei, serà fins el 31 
de desembre de 2019, a comptar des del dia següent al de la notificació de 
l’acord d’adjudicació del mateix. 

 



 
8. El responsable del contracte és la senyora ..., directora del Servei de Promoció 
Econòmica. 

  
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. 
 
 
11. Proposta d’aprovació de la sol·licitud de pròrroga dels Agents 
d’Ocupació i Desenvolupament Local davant el Servei d’Ocupació de 
Catalunya, convocatòria 2019 (exp. 2019/2646/8745). 
 
Des de l’any 2014, l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat desenvolupa un 
Programa AODL emmarcat en les línies estratègiques municipals de 
desenvolupament econòmic i, més concretament, actuacions d’emprenedoria i 
impuls de projectes i serveis supramunicipals. A la convocatòria de l’any 2018 el 
Servei d’Ocupació de Catalunya va atorgà una segona pròrroga per a la 
contractació de un segon Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local, emmarcat 
en la línia 1 del Pla d’acció per al desenvolupament econòmic local,  per tal de 
desenvolupar altres projectes inclosos en la Línia estratègica de Promoció de 
l’activitat econòmica del territori, com ara la potenciació d’espais d’interrelació 
entre les empreses del territori, la implementació d’un pla de recuperació de naus 
i locals buits i d’un altre pla de desenvolupament de sectors clau, entre d’altres.  
 
Així doncs, enguany es sol·licitarà la 2a pròrroga de l’AODL de Promoció 
econòmica tal com preveu l’ordre TSF/123/2018, de 24 de juliol, per la qual 
s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades 
als Programes de suport al desenvolupament local  i posteriorment modificades 
d’acord amb l’ORDRE TSF/134/2019, de 10 de juliol, i RESOLUCIÓ 
TSF/2219/2019, de 26 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2019 
per a la concessió de subvencions destinades a les pròrrogues dels agents 
d'ocupació i desenvolupament local (SOC - Agents d'Ocupació i 
Desenvolupament Local - AODL) (ref. BDNS 469368). 
 
Atès l’informe emès pel Servei d’Economia i Treball,  on figuren les següents 
línies estratègiques que conformen el Pla d’acció i el conseqüent Pla de treball 
de l’Agent d’ocupació i de desenvolupament local (AODL) objecte d’aquesta 
sol·licitud de subvenció: 
 
Objectiu i línies estratègiques del Pla de Treball. 
Objectiu: augmentar la capacitat de donar resposta a necessitats sociolaborals 
del territori, identificant actuacions que proposin solucions concretes que 
permetin avançar en la millora de l’ocupabilitat de les persones, la generació de 
nous llocs de treball i la competitivitat empresarial. 
 
1a línia estratègica: promoció de l’activitat econòmica del territori  
 



 
Objectiu general: incrementar el coneixement de l’àmbit territorial que té efecte 
en el desenvolupament econòmic del municipi. Aquest més gran coneixement 
permetrà diagnosticar, posar en comú i crear sinèrgies al territori. 
 
Objectiu específic: impulsar el coneixement mutu de la realitat socioeconòmica 
entre els municipis de l’entorn. 
 
Aquesta línia estratègica permetrà conèixer els indicadors rellevants per avaluar 
l’evolució del territori i identificar potencials plans d’acció comuns entre els 
municipis del territori, fer un inventari de programes i projectes en l’àmbit de 
desenvolupament econòmic  dels municipis de l’entorn i coadjuvar a la creació 
d’una xarxa de col·laboració de polítiques municipals de desenvolupament 
econòmic. 
 
Programa de serveis municipals i subvencions a l’empresa 
 
Projecte 1: Atenció a les empreses. Portal web de relacions comercials de 
proximitat. 
  
Projecte 5: Prestació de serveis especialitzats a empreses i persones 
emprenedores conjuntament amb altres municipis i agents socials i econòmics 
del territori. 
 
Programa de millora dels sistemes d’informació i comunicació per a 
l’activitat econòmica. 
 
Projecte 12: Aplicació del pla de recuperació de naus i locals buits. 
 
Programa de promoció de la concertació econòmica, l’associacionisme 
empresarial i la millora de la participació institucional. 
 
Projecte 19: Potenciació d’espais d’interrelació entre les empreses del territori 
en col·laboració amb els agents econòmics i socials. 
 
Projecte 22: Disseny i implementació d’un pla de desenvolupament de sectors 
clau.   
 
Objectiu: augmentar la capacitat de donar resposta a necessitats sociolaborals 
del territori, identificant actuacions que proposin solucions concretes que 
permetin avançar en la millora de l’ocupabilitat de les persones, la generació de 
nous llocs de treball i la competitivitat empresarial. 
 
2a línia estratègica: potenciació de l’emprenedoria i la creació d’empresa 
 
Objectiu general: Potenciar l’emprenedoria i la creació d’empresa en l’àmbit 
municipal.  
 



 
Objectiu específic:  Desenvolupar els programes d’emprenedoria i creació 
d’empresa en coordinació amb programes i projectes d’altres municipis de 
l’entorn. 
Aquesta línia estratègica permetrà desenvolupar programes de forma 
coordinada entre els municipis del territori i impulsar la creació d’una xarxa 
d’intercanvi d’experiències i coneixements en l’emprenedoria i la creació 
d’empresa. 
 
Programa d’impuls de la cultura emprenedora 
 
Projecte 23: Impuls de la cultura emprenedora a tots els nivells de 
l’ensenyament reglat, incloent activitats de motivació i experimentació. 
 
Programa de suport a la creació d’empreses 
 
Projecte 26: Atenció a persones emprenedores 
 
Projecte 27: Realització accions formatives per a l'emprenedoria 
 
Projecte 28: Facilitar contactes entre persones emprenedores  
 
Projecte 29: Difondre les iniciatives emprenedores 
  
S’acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar el Pla de Treball de l’Agent d’ocupació i desenvolupament 
local – Promoció econòmica (Annex 1) a presentar davant el Servei d’Ocupació 
de Catalunya (SOC). 
 
SEGON.- Aprovar la sol·licitud de pròrroga al Servei d’Ocupació de Catalunya 
(SOC) (Convocatòria 2019) de subvenció per a la contractació de l’Agent 
d’ocupació i desenvolupament local de Promoció Econòmica, per un import de 
36.000,00€, d’acord amb el següent pressupost: 
 
Pressupost i sol·licitud de subvenció: 
Ocupació: Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local 
Grup de Cotització SS: 2 CNAE AT i MP: A 
Jornada: 100% 
Durada: 12 mesos 
Cost Salarial mensual (inclou prorrateig 2 pagues extraordinàries): 2.275,47€ 
Salari Brut anual: 27.305,64€ 
Cost Seguretat Social empresa: 8.765,16€ 
Indemnització fi de contracte: 910,19€ 
Costos salarials: 36.980,99€ 
Subvenció sol·licitada: 36.000,00€ 
Aportació municipal: 980,99€ 
 
 



 
12. Proposta d’aprovació de la sol·licitud de subvenció del projecte Treball 
als Barris (exp. 2019/2646/8382). 
 
La Junta de Govern Local de data 18/04/2008 va acordar la sol·licitud de 
subvenció al Departament de Política Territorial i Obres Públiques per al Projecte 
d’intervenció integral al barri de Can Vidalet (Pla de barri), en el marc de la llei 
2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen 
una atenció especial. Durant el mes de novembre de l’any 2012 es va demanar  
la sol·licitud de pròrroga ordinària ampliant-se l’execució de projecte fins l’any 
2014. Actualment el Projecte d’intervenció integral del pla de barri de Can Vidalet 
es troba en fase de tancament, però amb la necessitat de continuar la labor en 
matèria ocupacional amb les persones del barri. El projecte d’intervenció 
dissenyat contempla l’execució d’accions en l’àmbit d’actuació de serveis a les 
persones, on integra l’objectiu de promoció de l’ocupació, amb especial 
incidència en el col·lectiu amb més dificultats d’accés al mercat de treball . 
 
En data 09/07/2019 s’ha publicat al DOG núm. 7913 la Resolució 
TSF/1847/2019, de 26 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2019 
per a la concessió de subvencions destinades al Programa de suport als territoris 
amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als Barris 
(ref. BDNS 465044). 
 
La definició de les actuacions ocupacionals que es proposen correspon als 
criteris tècnics, programes i calendari d’execució establerts pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya en la línia de subvenció anomenada Treball als barris.  
 
El servei d’Economia i Treball d’aquest ajuntament ha elaborat la memòria 
tècnica (Pla d’execució anual) i el pressupost requerits a la resolució per tal de 
presentar la sol·licitud de subvenció per a tres línies d’actuació.  
 
S’indiquen a continuació les actuacions per a les quals se sol·licita subvenció al 
Servei d’Ocupació de Catalunya i seguidament el pressupost i la sol·licitud de 
subvenció de cadascuna d’elles i s’acompanya el Pla d’execució anual: 
 
1. Programa A1: Programes específics de caràcter experimental i innovador 
per afavorir la inserció sociolaboral de col·lectius amb dificultats 
d’inserció: Dispositiu d’inserció. 
 
Contractació durant un any de tres tècniques per al disseny i l’execució d’un 
dispositiu per afavorir la inserció laboral de col·lectius del barri en situació d’atur 
i amb especials dificultats, que inclou actuacions d’orientació i de formació així 
com de seguiment en el procés d’inserció laboral, de manera individual i grupal 
 
Es pretén oferir diversos serveis en el dispositiu, que van des de l’orientació 
laboral individual i la intermediació laboral, a accions formatives i altres activitats 
grupals. Podem distingir, per tant, entre l’atenció individualitzada i el treball 
grupal: 
 

Captació d’usuàries 



 
Informació  laboral 
Orientació laboral 
Canalització d’usuàries 
Mediació laboral 
Aula de recerca de feina 
Càpsules per trobar feina. Monogràfics per tal de millorar l’ocupabilitat de les 
participants. 
Accions formatives, consistents en formacions d’entre 10 i 60 hores que 
ofereixen formació adequada a les necessitats dels perfils usuàries del servei: 
formació en cures bàsiques geriàtriques, formació en manipulació d’aliments i 
en competències transversals 

 
2. Programa B: Programes de capacitació. B1 Accions d’aprenentatge 
integrat 
 
L’objectiu és afavorir la participació de les persones que es troben allunyades 
dels recursos formatius, i per tant l’objectiu és en primer lloc la millora de les 
competències de base i les competències transversals, i en segon lloc 
l’assoliment d’una competències professionals. Amb aquest objectiu es 
prioritzaran aquelles persones amb més baix nivell formatiu, prioritàriament 
aquells que no han assolit el nivell de graduat escolar i que presenten majors 
dificultats d’accés al mercat de treball. 
 
Es proposa una formació de 120 hores que aglutini el treball en competències 
transversals vinculats a competències laboral de base i competències 
transversals (amb una durada de 60h) i les altres 60 hores es destinaran a 
treballar competències professionals pròpies de de neteja d’espai, 
 
El dispositiu atén a un col·lectiu important de dones amb una baixa qualificació i 
professionalització que es dediquen a la neteja domiciliaria. L’objectiu d’aquesta 
formació en apoderar a un gruo de 8 dones tot oferint formació 
professionalitzadora en neteja d’espai que suposarà una millora en les seves 
possibilitats d’accés a l’assoliment d’una feina amb que ofereixi garanties de 
regularitat contractual. A més oferirà recursos i tècniques que possibilitaran 
l’accés a altres feines vinculades amb el sector a nivell professional. 
 
Per donar acompliment a la base 5.3 de l’ordre que regula el projecte, com a 
mínim el 75% de les persones participants d’aquesta acció d’aprenentatge 
integrat hauran de continuar el seu itinerari d’inserció sociolaboral mitjançant la 
seva contractació en el marc dels programes D d’Experienciació laboral. 
 
3. Programa D: Experienciació laboral. Actuacions Ocupacionals 
 
Contractació durant 6 mesos a jornada completa de 14 persones en situació 
d’atur residents al barri de Can Vidalet, per a la realització d’obres i serveis 
d’interès general i social. 
 
Es detalla a continuació el cost total de cada actuació, la subvenció sol·licitada i 
l’aportació de l’ajuntament al seu finançament. 



 
 
PRESSUPOST I SUBVENCIÓ SOL·LICITADA 
 

PROGRAMA Denominació de l’acció Cost total de 
l’acció 

Subvenció 
sol·licitada 

Aportació 
fons propis* 

A1 Programes 
específics de 
caràcter 
experimental i 
innovador per 
afavorir la inserció 
sociolaboral de 
col·lectius amb 
dificultats 
d’inserció. 
Dispositius 
d’inserció laboral. 

Dispositiu d’inserció laboral.  
Treballant a CanVi!  
3 tècniques de disseny i 
execució d’un dispositiu 
d’inserció laboral per a 
col·lectius especials. 

 
110.942,82€ 

 
108.212,26€ 

 
2.730,56€ 

Accions formatives: 
1 accions Competències 
transversals (comunicació, 
negociació i resolució de 
conflictes) 
1 acció en cures basques 
geriàtriques 
1 acció en manipulació 
aliments 
Aportació en espècies: aulari i 
despeses generals. 

6200,00€ 6200,00€ 0,00€ 

B1 Programes de 
capacitat: Accions 
d’aprenentatge 
integrat 

120h de formació vinculada a 
competències professional en 
neteja 60h formació 
transversal i 60h formació 
específica (formació+  
assegurança+ materials) 
Aportació en espècies: aulari i 
despeses generals. 

7.400,00 € 7.400,00€ 0,00€ 

 
 
D Programes 
d’experienciació 
laboral. 
Actuacions 
ocupacionals per a 
la contractació de 
persones del barri. 

Suport a l’atenció a la ciutadania 
en equipaments municipals. 
Atenció i informació al barri: 
2 Conserges 

28.731,98 € 
 
28.028,20€ 
 

703,78€ 

Informació i difusió del pla de 
barri: Conviure al barri : 4 
agents cíviques 
Aportació en espècies: roba de 
feina i material de treball. 

51.403,57€ 50.144,45€ 1.259,12€ 

Manteniment d’espais i edificis 
d’ús públic: Millora del barri de 
Can Vidalet 
8 peons neteja 
Aportació en espècies: roba de 
feina, maquinari, eines i 
materials de treball. 

116.574,78€ 
 
113.759,64€ 
 

2730,56€ 

TOTAL  321.253,15€ 313.744,55€ 7.508,60€ 

*Indemnitzacions a fi de contracte 
 
Vist l’informe emès per la Directora del Servei d’Economia i Treball. 
 
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern Local, al punt m) del 
Decret d’alcaldia núm. 2198, de 17 de juny de 2019, per a la resolució de 
sol·licituds de subvenció.  
  
S’acorda: 



 
 
ÚNIC.- Aprovar la sol·licitud  de subvenció per a diverses actuacions per un 
import total de 313.744,55€ tal i com es detalla en el quadre de la part expositiva, 
en el marc de la convocatòria TSF/1847/2019, de 26 de juny, del Servei 
d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya, per la qual s’obre la convocatòria per 
a l’any 2019 per a la concessió de subvencions destinades al Programa de suport 
als territoris  amb major necessitat de reequilibri territorial i social: Projecte 
Treball als Barris (ref. BDNS 465044). 
 
 

DRETS SOCIALS 

13. Proposta d’aprovació d’ajuts econòmics puntuals en concepte 
d’emergències socials (exp. 2019/2883/8398). 
 
L’Ajuntament d’Esplugues, amb la finalitat de pal·liar aquelles situacions 
econòmiques greus, que per circumstàncies diverses, impedeixen o dificulten a 
les persones i les seves famílies arribar a cobrir una o més necessitats bàsiques, 
atorga uns ajuts econòmics puntuals per atendre situacions d’emergències 
socials a persones en seguiment amb els tècnics referents dels Serveis Socials 
Bàsics municipals. 
 
En aquest sentit, la Junta de Govern Local va aprovar el document “Programa 
d’ajuts econòmics per atendre Emergències Socials” en sessió ordinària duta a 
terme en data 19 de maig de 2017. 
 
Ateses les 7 sol·licituds de 34 ajuts presentades pels tècnics referents dels 
Serveis Socials Bàsics municipals, amb el vistiplau de la directora d’Acció Social. 
 
Vist el Reglament d'obres, activitats i serveis aprovat mitjançant Decret 179/1995 
de la Generalitat de Catalunya, en la part que regula l'activitat subvencionadora 
de l'Administració. 
  
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g del Decret 
d’alcaldia núm. 2.198, de 17 de juny de 2019, per a la concessió de subvencions 
amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte; i al punt j, per a 
l'autorització i disposició de despeses i el reconeixement i liquidació d'obligacions 
dintre dels límits de la competència de l'alcaldia i d'acord amb el pressupost 
vigent. 
  
S’acorda: 
 
PRIMER.- Atorgar un total de 34 ajuts econòmics puntuals per atendre les 
següents situacions d’emergències socials, a les persones que a continuació 
s’esmenten: 
 

EXP SIAS NOM USUARI TIPUS EMERGÈNCIA CREDITOR BARRIS IMPORT  
14/290 FM, D SUBMINISTRAMENTS 

ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U CAN VIDALET 21,31 € 



 
14/290 FM, D SUBMINISTRAMENTS 

ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U CAN VIDALET 24,83 € 

14/290 FM, D SUBMINISTRAMENTS 
ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U CAN VIDALET 24,32 € 

14/290 FM, D SUBMINISTRAMENTS 
ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U CAN VIDALET 22,32 € 

14/290 FM, D SUBMINISTRAMENTS 
ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U CAN VIDALET 21,15 € 

14/290 FM, D SUBMINISTRAMENTS 
ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U CAN VIDALET 23,15 € 

15/434 CC, E SUBMINISTRAMENTS 
ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U EL CENTRE 54,55 € 

15/434 CC, E SUBMINISTRAMENTS 
ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U EL CENTRE 58,39 € 

19/213 BC, SM SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A CAN VIDALET 177,81 € 
19/213 BC, SM SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A CAN VIDALET 68,96 € 
19/213 BC, SM SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A CAN VIDALET 69,47 € 
19/213 BC, SM SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A CAN VIDALET 74,74 € 
19/213 BC, SM SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A CAN VIDALET 68,55 € 
19/213 BC, SM SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A CAN VIDALET 81,48 € 
19/213 BC, SM SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A CAN VIDALET 67,71 € 
19/213 BC, SM SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A CAN VIDALET 138,94 € 
19/213 BC, SM SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A CAN VIDALET 86,42 € 
14/684 OG, S SUBMINISTRAMENTS NATURGY IBERIA, S.A LA PLANA 103,78 € 
15/434 CC, E SUBMINISTRAMENTS NATURGY IBERIA, S.A EL CENTRE 55,65 € 
15/434 CC, E SUBMINISTRAMENTS NATURGY IBERIA, S.A EL CENTRE 138,52 € 
15/434 CC, E SUBMINISTRAMENTS NATURGY IBERIA, S.A EL CENTRE 44,95 € 
14/647 HA, IB SUBMINISTRAMENTS NATURGY IBERIA, S.A CAN VIDALET 54,37 € 
14/647 HA, IB SUBMINISTRAMENTS NATURGY IBERIA, S.A CAN VIDALET 121,27 € 
14/647 HA, IB SUBMINISTRAMENTS NATURGY IBERIA, S.A CAN VIDALET 78,88 € 
14/647 HA, IB SUBMINISTRAMENTS NATURGY IBERIA, S.A CAN VIDALET 102,16 € 
14/647 HA, IB SUBMINISTRAMENTS NATURGY IBERIA, S.A CAN VIDALET 41,81 € 
14/647 HA, IB SUBMINISTRAMENTS NATURGY IBERIA, S.A CAN VIDALET 81,19 € 
14/647 HA, IB SUBMINISTRAMENTS 

GAS NATURAL SERVICIOS 
SDG, S.A. CAN VIDALET 43,55 € 

14/647 HA, IB SUBMINISTRAMENTS 
GAS NATURAL SERVICIOS 
SDG, S.A. CAN VIDALET 78,77 € 

14/647 HA, IB SUBMINISTRAMENTS 
GAS NATURAL SERVICIOS 
SDG, S.A. CAN VIDALET 33,60 € 

14/647 HA, IB SUBMINISTRAMENTS 
GAS NATURAL SERVICIOS 
SDG, S.A. CAN VIDALET 61,91 € 

14/37 CB, S LACTÀNCIA INFANTIL PS,L CAN VIDALET 212,07 € 
18/213 JQ, JC MEDICAMENTS PS,L CAN VIDALET 36,84 € 
18/213 JQ, JC MEDICAMENTS PS,L CAN VIDALET 183,90 € 

 
SEGON.- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions corresponents a una 
despesa total de 2.557,32 euros, que aniran a càrrec de la partida pressupostària 
68.23100.48010 del pressupost vigent en concepte d’ajuts econòmics puntuals 
per atendre les següents situacions d’emergències socials, a favor de les 
persones que es relacionen, amb el imports que així mateix s’indiquen: 
 



 
EXP SIAS NOM USUARI DOC_USUARI CREDITOR IMPORT  

14/290 FM, D  ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U 21,31 € 
14/290 FM, D  ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U 24,83 € 
14/290 FM, D  ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U 24,32 € 
14/290 FM, D  ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U 22,32 € 
14/290 FM, D  ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U 21,15 € 
14/290 FM, D  ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U 23,15 € 
15/434 CC, E  ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U 54,55 € 
15/434 CC, E  ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U 58,39 € 
19/213 BC, SM  ENDESA ENERGIA S.A 177,81 € 
19/213 BC, SM  ENDESA ENERGIA S.A 68,96 € 
19/213 BC, SM  ENDESA ENERGIA S.A 69,47 € 
19/213 BC, SM  ENDESA ENERGIA S.A 74,74 € 
19/213 BC, SM  ENDESA ENERGIA S.A 68,55 € 
19/213 BC, SM  ENDESA ENERGIA S.A 81,48 € 
19/213 BC, SM  ENDESA ENERGIA S.A 67,71 € 
19/213 BC, SM  ENDESA ENERGIA S.A 138,94 € 
19/213 BC, SM  ENDESA ENERGIA S.A 86,42 € 
14/684 OG, S  NATURGY IBERIA, S.A 103,78 € 
15/434 CC, E  NATURGY IBERIA, S.A 55,65 € 
15/434 CC, E  NATURGY IBERIA, S.A 138,52 € 
15/434 CC, E  NATURGY IBERIA, S.A 44,95 € 
14/647 HA, IB  NATURGY IBERIA, S.A 54,37 € 
14/647 HA, IB  NATURGY IBERIA, S.A 121,27 € 
14/647 HA, IB  NATURGY IBERIA, S.A 78,88 € 
14/647 HA, IB  NATURGY IBERIA, S.A 102,16 € 
14/647 HA, IB  NATURGY IBERIA, S.A 41,81 € 
14/647 HA, IB  NATURGY IBERIA, S.A 81,19 € 
14/647 HA, IB  GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 43,55 € 
14/647 HA, IB  GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 78,77 € 
14/647 HA, IB  GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 33,60 € 
14/647 HA, IB  GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 61,91 € 
14/37 CB, S  PS,L 212,07 € 

18/213 JQ, JC  PS,L 36,84 € 
18/213 JQ, JC  PS,L 183,90 € 

 
TERCER.- Les quantitats reconegudes en la present proposta, per valor total de 
2.557,32 euros, seran pagades de forma individualitzada, als creditors següents: 
 

EXP.SIAS CREDITOR NIF_CREDITOR DADES BANCÀRIES IMPORT 
14/290 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U B82846825 ES6401980601642010445829 21,31 € 
14/290 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U B82846825 ES6401980601642010445829 24,83 € 
14/290 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U B82846825 ES6401980601642010445829 24,32 € 
14/290 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U B82846825 ES6401980601642010445829 22,32 € 



 
14/290 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U B82846825 ES6401980601642010445829 21,15 € 
14/290 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U B82846825 ES6401980601642010445829 23,15 € 
15/434 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U B82846825 ES6401980601642010445829 54,55 € 
15/434 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U B82846825 ES6401980601642010445829 58,39 € 
19/213 ENDESA ENERGIA S.A A81948077 ES3801980601662023216928 177,81 € 
19/213 ENDESA ENERGIA S.A A81948077 ES3801980601662023216928 68,96 € 
19/213 ENDESA ENERGIA S.A A81948077 ES3801980601662023216928 69,47 € 
19/213 ENDESA ENERGIA S.A A81948077 ES3801980601662023216928 74,74 € 
19/213 ENDESA ENERGIA S.A A81948077 ES3801980601662023216928 68,55 € 
19/213 ENDESA ENERGIA S.A A81948077 ES3801980601662023216928 81,48 € 
19/213 ENDESA ENERGIA S.A A81948077 ES3801980601662023216928 67,71 € 
19/213 ENDESA ENERGIA S.A A81948077 ES3801980601662023216928 138,94 € 
19/213 ENDESA ENERGIA S.A A81948077 ES3801980601662023216928 86,42 € 
14/684 NATURGY IBERIA, S.A A08431090 ES4321000900910211395503 103,78 € 
15/434 NATURGY IBERIA, S.A A08431090 ES4321000900910211395503 55,65 € 
15/434 NATURGY IBERIA, S.A A08431090 ES4321000900910211395503 138,52 € 
15/434 NATURGY IBERIA, S.A A08431090 ES4321000900910211395503 44,95 € 
14/647 NATURGY IBERIA, S.A A08431090 ES4321000900910211395503 54,37 € 
14/647 NATURGY IBERIA, S.A A08431090 ES4321000900910211395503 121,27 € 
14/647 NATURGY IBERIA, S.A A08431090 ES4321000900910211395503 78,88 € 
14/647 NATURGY IBERIA, S.A A08431090 ES4321000900910211395503 102,16 € 
14/647 NATURGY IBERIA, S.A A08431090 ES4321000900910211395503 41,81 € 
14/647 NATURGY IBERIA, S.A A08431090 ES4321000900910211395503 81,19 € 
14/647 

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, 
S.A. A08431090 ES4321000900910211395503 43,55 € 

14/647 
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, 
S.A. A08431090 ES4321000900910211395503 78,77 € 

14/647 
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, 
S.A. A08431090 ES4321000900910211395503 33,60 € 

14/647 
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, 
S.A. A08431090 ES4321000900910211395503 61,91 € 

14/37 PS,L  ES9521000028730200598329 212,07 € 
18/213 PS,L  ES9521000028730200598329 36,84 € 
18/213 PS,L  ES9521000028730200598329 183,90 € 

 
QUART.- Proposar el pagament corresponent a les quantitats econòmiques 
aprovades en la present resolució. 
 
 
14. Proposta d’aprovació d’ajuts econòmics puntuals en concepte 
d'emergències socials (exp. 2019/8737/2883). 
 
L’Ajuntament d’Esplugues, amb la finalitat de pal·liar aquelles situacions 
econòmiques greus, que per circumstàncies diverses, impedeixen o dificulten a 
les persones i les seves famílies arribar a cobrir una o més necessitats bàsiques, 
atorga uns ajuts econòmics puntuals per atendre situacions d’emergències 
socials a persones en seguiment amb els tècnics referents dels Serveis Socials 
Bàsics municipals. 



 
 
En aquest sentit, la Junta de Govern Local va aprovar el document “Programa 
d’ajuts econòmics per atendre Emergències Socials” en sessió ordinària duta a 
terme en data 19 de maig de 2017. 
 
Ateses les 5 sol·licituds de 11 ajuts presentades pels tècnics referents dels 
Serveis Socials Bàsics municipals, amb el vistiplau de la directora d’Acció Social. 
 
Vist el Reglament d'obres, activitats i serveis aprovat mitjançant Decret 179/1995 
de la Generalitat de Catalunya, en la part que regula l'activitat subvencionadora 
de l'Administració. 
  
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g del Decret 
d’alcaldia núm. 2.198, de 17 de juny de 2019, per a la concessió de subvencions 
amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte; i al punt j, per a 
l'autorització i disposició de despeses i el reconeixement i liquidació d'obligacions 
dintre dels límits de la competència de l'alcaldia i d'acord amb el pressupost 
vigent. 
  
S’acorda: 
 
PRIMER.- Atorgar un total de 11 ajuts econòmics puntuals per atendre les 
següents situacions d’emergències socials, a les persones que a continuació 
s’esmenten: 
 

EXP 
SIAS 

NOM 
USUARI TIPUS EMERGÈNCIA CREDITOR BARRIS IMPORT  

10/1810 Z, A SUBMINISTRAMENTS 
AIGÜES DE BARCELONA, 
EMG.CIA, SA CAN VIDALET 50,27 € 

10/1810 Z, A SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U CAN VIDALET 29,50 € 
10/1810 Z, A SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A CAN VIDALET 78,01 € 
18/842 D, R ÒPTICA OPTICA DEL PENEDES, SL  CAN VIDALET 108,50 € 
18/281 S, L  MEDICAMENTS PS,L CAN VIDALET 31,14 € 
18/281 S, L  MEDICAMENTS PS,L CAN VIDALET 64,76 € 
18/281 S, L  MEDICAMENTS PS,L CAN VIDALET 5,35 € 
18/281 S, L  MEDICAMENTS PS,L CAN VIDALET 47,22 € 
17/119 SB, NM DESPESES ESCOLARS 

FUNDACIÓ PRIVADA INSDUSTRIES 
GRAFIQUES CAN VIDALET 150,00 € 

17/119 SB, NM DESPESES ESCOLARS 
INSTITUT ESTEVE TERRADAS I 
ILLA CAN VIDALET 275,00 € 

10/113 BD, Y ÒPTICA OPTICA DEL PENEDES, SL  CAN VIDALET 69,00 € 
 
SEGON.- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions corresponents a una 
despesa total de 908,75 euros, que aniran a càrrec de la partida pressupostària 
68.23100.48010 del pressupost vigent en concepte d’ajuts econòmics puntuals 
per atendre les següents situacions d’emergències socials, a favor de les 
persones que es relacionen, amb el imports que així mateix s’indiquen: 
 

EXP SIAS NOM USUARI DOC_USUARI CREDITOR IMPORT  
10/1810 Z, A  AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA 50,27 € 



 
10/1810 Z, A  ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U 29,50 € 
10/1810 Z, A  ENDESA ENERGIA S.A 78,01 € 
18/842 D, R  OPTICA DEL PENEDES, SL  108,50 € 
18/281 S, L   PS,L 31,14 € 
18/281 S, L   PS,L 64,76 € 
18/281 S, L   PS,L 5,35 € 
18/281 S, L   PS,L 47,22 € 
17/119 SB, NM  FUNDACIÓ PRIVADA INSDUSTRIES GRAFIQUES 150,00 € 
17/119 SB, NM  INSTITUT ESTEVE TERRADAS I ILLA 275,00 € 
10/113 BD, Y  OPTICA DEL PENEDES, SL  69,00 € 

 
TERCER.- Les quantitats reconegudes en la present proposta, per valor total de 
908,75 euros, seran pagades de forma individualitzada, als creditors següents: 
 

EXP.SIAS CREDITOR NIF_CREDITOR DADES BANCÀRIES IMPORT 
10/1810 

AIGÜES DE BARCELONA, 
EMG.CIA, SA A66098435 ES6121008740560200268061 50,27 € 

10/1810 
ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U B82846825 ES6401980601642010445829 29,50 € 

10/1810 ENDESA ENERGIA S.A A81948077 ES3801980601662023216928 78,01 € 
18/842 OPTICA DEL PENEDES, SL  B58442500 ES0600815283320001111714 108,50 € 
18/281 PS,L  ES9521000028730200598329 31,14 € 
18/281 PS,L  ES9521000028730200598329 64,76 € 
18/281 PS,L  ES9521000028730200598329 5,35 € 
18/281 PS,L  ES9521000028730200598329 47,22 € 
17/119 

FUNDACIÓ PRIVADA 
INSDUSTRIES GRAFIQUES G60007903 ES2621002895790200065502 150,00 € 

17/119 
INSTITUT ESTEVE 
TERRADAS I ILLA Q5855101A ES1700811614400001034711 275,00 € 

10/113 OPTICA DEL PENEDES, SL  B58442500 ES0600815283320001111714 69,00 € 
 
QUART.- Proposar el pagament corresponent a les quantitats econòmiques 
aprovades en la present resolució. 
 
 
15. Proposta de formalització d’un conveni amb ESPLUGA VIVA, anys 2019-
20  (exp. 2019/2391/2244). 
 
L’Ordenança General Reguladora de la Concessió de Subvencions de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat defineix, entre d’altres, les condicions, 
requisits i procediments a seguir per a la concessió de subvencions a càrrec del 
pressupost municipal. 
 
Dins l’àmbit d’Acció Social i Ciutadania, l’entitat ESPLUGA VIVA, amb CIF 
G58698424, ha sol·licitat, en data 28 de febrer de 2019 la formalització d’un 
conveni de col·laboració pel període 2019-2020 i l’aportació econòmica 
corresponent a l’any 2019. En aquest sentit, el pressupost municipal en vigor 
conté les partides nominatives 36.33700.48002 amb una dotació pressupostària 



 
de 43.045,00 euros i la partida 36.34100.48003 amb una dotació pressupostària 
de 2.300,00 euros. 
 
Vist que l’entitat ha presentat els comptes justificatius de les subvencions 
corresponents a l’any 2018 i que aquests han estat aprovats per la Junta de 
Govern Local. 
 
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals, informant favorablement 
l’atorgament de subvencions en el marc de dit conveni, per les activitats i 
quanties en ell expressat. 
 
Vist l’informe emès per la Unitat Jurídic - Administrativa de l’Àrea de Drets Civils 
i Ciutadania, i la Intervenció Municipal. 
 
Vista l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
d’Execució del pressupost en vigor. 
 
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g del Decret 
d’alcaldia núm. 2.198, de 17 de juny de 2019, per a la concessió de subvencions 
amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte; al punt j, per a 
l'autorització i disposició de despeses i el reconeixement i liquidació d'obligacions 
dintre dels límits de la competència de l'alcaldia i d'acord amb el pressupost 
vigent; i al punt n, per a l'aprovació del convenis de col·laboració de l'article 47 i 
següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim jurídic del Sector públic. 
  
S’acorda: 
 
Primer.- APROVAR el text del conveni de col·laboració a formalitzar amb l’entitat  
ESPLUGA VIVA, amb CIF G58698424, per un període de vigència de dos anys, 
2019-2020, per al desenvolupament de les activitats recollides al mateix.  
 
Segon.- RESOLDRE la sol·licitud presentada per l’entitat ESPLUGA VIVA, amb 
CIF G58698424, i ATORGAR una subvenció de 45.345,00 euros, pel 
desenvolupament de les activitats recollides al conveni amb càrrec a les partides 
del pressupost municipal en vigor que tot seguit s’indiquen: 
 

ÀMBIT DESPESA PARTIDA 

Infància 43.045,00 € 36.33700.48002 

Esports 2.300,00 € 36.34100.48003 

 
Tercer.- AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER les obligacions següents, 
per import total de 45.345,00 euros, a favor de l’entitat ESPLUGA VIVA, amb CIF 
G58698424, en concepte d’aportació econòmica corresponent a l’any 2019: 
 

ACTIVITAT TOTAL PARTIDA IMPORT PAGAMENT 

Projecte activitats i serveis infantils i 
juvenils 2019 43.045,00€ 36.33700.48002 

34.436,00 € 80 % 

8.609,00 € 20 % 



 
 

ACTIVITAT TOTAL PARTIDA IMPORT PAGAMENT 

Projecte activitats 
esportives 2019 2.300,00€ 36.34100.48003 

1.840,00 € 80 % 

460,00 € 20 % 

 
Quart.- PROPOSAR el pagament corresponent al 80% de l’aportació total de 
l’exercici 2019, a favor de l’entitat ESPLUGA VIVA, amb CIF G58698424, per 
import total de 34.436,00 euros a càrrec de l’activitat Projecte activitats i serveis 
infantils i juvenils i el pagament corresponent al 80% del Projecte activitats 
esportives, per import de 1.840,00 euros. 
 
Cinquè.- ESTABLIR que la subvenció s’ha d’entendre acceptada per l’entitat 
destinatària per la signatura del respectiu conveni i comportarà la conformitat 
amb tots els termes de la concessió i les condicions de la seva execució si en el 
termini de 15 dies hàbils no manifesta renúncia expressa. 
 
Sisè.- COMUNICAR la concessió d’aquest ajut a la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones, com a sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 
Setè.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat ESPLUGA VIVA. 
 
Vuitè.- NOTIFICAR aquesta resolució als Serveis Econòmics i al Servei de 
Polítiques d'Infància i al Servei d'Esports. 
  
 
 
16. Proposta d’aprovació de l’aportació al conveni en vigor a AMPEL, any 
2019 (exp. 2019.6912.2244). 
 
La Junta de Govern Local va acordar l’aprovació del conveni de col·laboració 
amb l’entitat AMICS DELS MUSEUS I DEL PATRIMONI D'ESPLUGUES, amb 
una vigència prevista pel període 2017-2020.  
 
En data 10 de gener de 2019 l’entitat ha sol·licitat la subvenció corresponent a 
l’any 2019, acompanyada del programa i pressupost de les activitats a realitzar. 
 
D’acord amb el que estableix el text del conveni de col·laboració,  pel que afecta 
a l’any 2019, l’aportació municipal restarà condicionada suspensivament a 
l’aprovació anual i expressa per l’òrgan competent de l’ajuntament i a l’efectiva 
consignació pressupostària de la despesa. En aquest sentit, el pressupost 
municipal en vigor conté la partida nominativa 33.33400.48034, amb una dotació 
pressupostària de 2.023,00 euros. 
 
Vist que l’entitat ha presentat els comptes justificatius de les subvencions 
corresponents a l’any 2018 i que aquests han estat aprovats per la Junta de 
Govern Local. 
 



 
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals, informant favorablement 
l’atorgament de subvencions en el marc de dit conveni, per les activitats i 
quanties en ell expressat. 
 
Vist l’informe emès per al Servei de Drets Socials, Civils i Ciutadania, i la 
Intervenció Municipal. 
 
Vista l’ordenança general reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
d’Execució del pressupost en vigor. 
 
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g del Decret 
d’alcaldia núm. 2.198, de 17 de juny de 2019, per a la concessió de subvencions 
amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte; i al punt j, per a 
l'autorització i disposició de despeses i el reconeixement i liquidació d'obligacions 
dintre dels límits de la competència de l'alcaldia i d'acord amb el pressupost 
vigent. 
  
S’acorda: 
 
Primer.- RESOLDRE la sol·licitud presentada per l’entitat AMICS DELS 
MUSEUS I DEL PATRIMONI D'ESPLUGUES, amb CIF G63881684, i  
ATORGAR una subvenció de 2.023,00 euros, pel desenvolupament de les 
activitats recollides al conveni. 
 
Segon.- AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER una obligació d’import  
2.023,00 euros, a favor de l’entitat AMICS DELS MUSEUS I DEL PATRIMONI 
D'ESPLUGUES, amb CIF G63881684, a càrrec de la partida 33.33400.48034 del 
pressupost ordinari vigent, en concepte d’aportació econòmica corresponent a 
l’any 2019. 
 
Tercer.- PROPOSAR el pagament corresponent a la despesa aprovada, a favor 
de l’entitat AMICS DELS MUSEUS I DEL PATRIMONI D'ESPLUGUES, amb CIF 
G63881684, per import total de 2.023,00 euros. 
 
Quart.- ESTABLIR que la subvenció s’ha d’entendre acceptada per l’entitat 
destinatària i comportarà la conformitat amb tots els termes de la concessió i les 
condicions de la seva execució si en el termini de 15 dies hàbils no manifesta 
renúncia expressa. 
 
Cinquè.- COMUNICAR la concessió d’aquest ajut a la Base de Datos Nacional 
de Subvenciones, com a sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 
Sisè.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat AMICS DELS MUSEUS I DEL 
PATRIMONI D'ESPLUGUES. 
 
Setè.- NOTIFICAR aquesta resolució als Serveis Econòmics i al Servei de 
Cultura. 
 
 



 
17. Proposta d’aprovació de l’aportació al conveni en vigor a la FUNDACIO 
PRO DISMINUITS PSÍQUICS, any 2019 (exp. 2019/3034/2244). 
 
La Junta de Govern Local va acordar l’aprovació del conveni de col·laboració 
amb l’entitat FUNDACIÓ PRO- DISMINUÏTS PSÍQUICS FINESTRELLES, amb 
una vigència prevista pel període 2016-2019.  
 
En data 15 de març de 2019 l’entitat ha sol·licitat la subvenció corresponent a 
l’any 2019, acompanyada del programa i pressupost de les activitats a realitzar. 
 
D’acord amb el que estableix el text del conveni de col·laboració,  pel que afecta 
a l’any 2019, l’aportació municipal restarà condicionada suspensivament a 
l’aprovació anual i expressa per l’òrgan competent de l’ajuntament i a l’efectiva 
consignació pressupostària de la despesa. En aquest sentit, el pressupost 
municipal en vigor conté la partida nominativa 68.23100.48026, amb una dotació 
pressupostària de 585,90 euros. 
 
Vist que l’entitat ha presentat els comptes justificatius de les subvencions 
corresponents a l’any 2018 i que aquests han estat aprovats per la Junta de 
Govern Local.  
 
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals, informant favorablement 
l’atorgament de subvencions en el marc de dit conveni, per les activitats i 
quanties en ell expressat. 
 
Vist l’informe emès per al Servei de Drets Socials, Civils i Ciutadania i la 
Intervenció Municipal. 
 
Vista l’ordenança general reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
d’Execució del pressupost en vigor. 
 
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g. del Decret 
d’alcaldia núm. 1.466, de 18 de juny de 2015, per a la concessió de subvencions 
amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte. 
  
S’acorda: 
 
Primer.- RESOLDRE la sol·licitud presentada per l’entitat FUNDACIÓ PRO- 
DISMINUÏTS PSÍQUICS FINESTRELLES, amb CIF G60171253, i  ATORGAR 
una subvenció de 585,90 euros, pel desenvolupament de les activitats recollides 
al conveni. 
 
Segon.- AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER una obligació d’import  
585,90 euros, a favor de l’entitat FUNDACIÓ PRO- DISMINUÏTS PSÍQUICS 
FINESTRELLES, amb CIF G60171253, a càrrec de la partida 68.23100.48026   
del pressupost ordinari vigent, en concepte d’aportació econòmica corresponent 
a l’any 2019. 
 



 
Tercer.- PROPOSAR el pagament corresponent a la despesa aprovada, a favor 
de l’entitat FUNDACIÓ PRO- DISMINUÏTS PSÍQUICS FINESTRELLES, amb 
CIF G60171253, per import total de 585,90 euros. 
 
Quart.- ESTABLIR que la subvenció s’ha d’entendre acceptada per l’entitat 
destinatària i comportarà la conformitat amb tots els termes de la concessió i les 
condicions de la seva execució si en el termini de 15 dies hàbils no manifesta 
renúncia expressa. 
 
Cinquè.- COMUNICAR la concessió d’aquest ajut a la Base de Datos Nacional 
de Subvenciones, com a sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 
Sisè.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat FUNDACIÓ PRO- DISMINUÏTS 
PSÍQUICS FINESTRELLES. 
 
Setè.- NOTIFICAR aquesta resolució als Serveis Econòmics i al Servei de Drets 
Socials i Polítiques de Família. 
 
 
18. Proposta d’aprovació de l’aportació al conveni en vigor a VEÏNS BARRI 
CENTRE, any 2019 (exp. 2019/2951/2244).  
 
La Junta de Govern Local va acordar l’aprovació del conveni de col·laboració 
amb l’entitat ASSOCIACIO DE VEÏNS DISTRICTE PRIMER BARRI CENTRE, 
amb una vigència prevista pel període 2017-2020.  
 
En data 27 de març de 2019 l’entitat ha sol·licitat la subvenció corresponent a 
l’any 2019, acompanyada del programa i pressupost de les activitats a realitzar. 
 
D’acord amb el que estableix el text del conveni de col·laboració,  pel que afecta 
a l’any 2019, l’aportació municipal restarà condicionada suspensivament a 
l’aprovació anual i expressa per l’òrgan competent de l’ajuntament i a l’efectiva 
consignació pressupostària de la despesa. En aquest sentit, el pressupost 
municipal en vigor conté la partida nominativa 33.33400.48014, amb una dotació 
pressupostària de 3.228,00 euros. 
 
Vist que l’entitat ha presentat els comptes justificatius de les subvencions 
corresponents a l’any 2018 i que aquests han estat aprovats per la Junta de 
Govern Local. 
 
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals, informant favorablement 
l’atorgament de subvencions en el marc de dit conveni, per les activitats i 
quanties en ell expressat. 
 
Vist l’informe emès per al Servei de Drets Socials, Civils i Ciutadania i la 
Intervenció Municipal. 
 
Vista l’ordenança general reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
d’Execució del pressupost en vigor. 



 
 
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g. del Decret 
d’alcaldia núm. 2.198, de 17 de juny de 2019, per a la concessió de subvencions 
amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte. 
  
S’acorda: 
 
Primer.- RESOLDRE la sol·licitud presentada per l’entitat ASSOCIACIO DE 
VEÏNS DISTRICTE PRIMER BARRI CENTRE, amb CIF V60153285, i  
ATORGAR una subvenció de 3.228,00 euros, pel desenvolupament de les 
activitats recollides al conveni. 
 
Segon.- AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER una obligació d’import  
3.228,00 euros, a favor de l’entitat ASSOCIACIO DE VEÏNS DISTRICTE 
PRIMER BARRI CENTRE, amb CIF V60153285, a càrrec de la partida 
33.33400.48014 del pressupost ordinari vigent, en concepte d’aportació 
econòmica corresponent a l’any 2019. 
 
Tercer.- PROPOSAR el pagament corresponent a la despesa aprovada, a favor 
de l’entitat ASSOCIACIO DE VEÏNS DISTRICTE PRIMER BARRI CENTRE, amb 
CIF V60153285, per import total de 3.228,00 euros. 
 
Quart.- ESTABLIR que la subvenció s’ha d’entendre acceptada per l’entitat 
destinatària i comportarà la conformitat amb tots els termes de la concessió i les 
condicions de la seva execució si en el termini de 15 dies hàbils no manifesta 
renúncia expressa. 
 
Cinquè.- COMUNICAR la concessió d’aquest ajut a la Base de Datos Nacional 
de Subvenciones, com a sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 
Sisè.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat ASSOCIACIO DE VEÏNS 
DISTRICTE PRIMER BARRI CENTRE. 
 
Setè.- NOTIFICAR aquesta resolució als Serveis Econòmics i al Servei de 
Cultura. 
 
 

DRETS CIVILS I CIUTADANIA 

19. Proposta de contractació d’auxiliar de conversa anglesa nadiu pels 
instituts (exp. 2019/8295/1411). 
 
Es retira de l'Ordre del dia. 
 
 
20. Proposta d’aprovació de la justificació de la subvenció 2018 a 
ESPLUGUES FUTBOL BOTONS ASSOCIACIÓ, pel desenvolupament de 
l’activitat "Futbol Botons 2018" (exp. 2018/2243/19). 
 



 
L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions defineixen, entre d’altres, els 
requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, per aquest 
Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en qualsevol dels 
àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació de justificar 
l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma d’acreditar la realització 
de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la subvenció, com al procediment 
intern a seguir per valorar i aprovar aquesta justificació. 
 
En data 13 de juliol de 2018, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
ESPLUGUES FUTBOL BOTONS ASSOCIACIÓ una subvenció de 582,00 euros 
pel desenvolupament de l’activitat “Futbol Botons 2018”. 
 
Vist que en data 29 de març de 2019 l’entitat  presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i 
que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General reguladora 
de la concessió de subvencions i a les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic administrativa de 
l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Servei de Polítiques de Joventut. 
 
S’acorda: 
 
Primer.- APROVAR la justificació econòmica presentada per l’entitat 
ESPLUGUES FUTBOL BOTONS ASSOCIACIÓ, per valor de 800,04 euros, en 
relació a la subvenció de 582,00 euros atorgada en 2018, pel desenvolupament 
de l’activitat “Futbol Botons 2018”. 
 
Segon.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat ESPLUGUES FUTBOL 
BOTONS ASSOCIACIÓ i al Servei de Polítiques de Joventut. 
 
 
21. Proposta d’aprovació de la justificació de la subvenció 2018 a 
l’ASSOCIACIÓ ESPORTIVA PENYA ESPLUGUES FUTBOL SALA, per a la 
programació anual 2018 (exp. 2018/105/2244).  
 
L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions defineixen, entre d’altres, els 
requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, per aquest 
Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en qualsevol dels 
àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació de justificar 
l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma d’acreditar la realització 
de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la subvenció, com al procediment 
intern a seguir per valorar i aprovar aquesta justificació. 
 
En data 8 de juny de 2018, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
ASSOCIACIÓ ESPORTIVA PENYA ESPLUGUES DE FUTBOL SALA una 
subvenció de 11.790,00 euros pel desenvolupament de la Programació anual 
2018. 
 



 
Vist que en data 30 de maig de 2019 l’entitat  presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i 
que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General reguladora 
de la concessió de subvencions i a les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions, segons informes emesos per la Unitat Administrativa del Servei de 
Drets Socials, Drets Civils i Ciutadania i el Servei d’Esports. 
  
S’acorda: 
 
Primer.- APROVAR la justificació econòmica presentada per l’entitat 
ASSOCIACIÓ ESPORTIVA PENYA ESPLUGUES DE FUTBOL SALA, per valor 
de 16.698,71 euros, en relació a la subvenció de 11.790,00 euros atorgada en 
2018, pel desenvolupament de la Programació anual 2018. 
 
Segon.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat ASSOCIACIÓ ESPORTIVA 
PENYA ESPLUGUES DE FUTBOL SALA i al Servei d’Esports. 
 
 
22. Proposta d’aprovació de l’aportació al conveni en vigor a AMICS 
MODELISME FERROVIARI, any 2019 (exp. 2019/7253/2244). 
 
La Junta de Govern Local va acordar l’aprovació del conveni de col·laboració 
amb l’entitat ASSOCIACIÓ D'AMICS DEL MODELISME FERROVIARI 
D'ESPLUGUES (AMFE), amb una vigència prevista pel període 2017-2020.  
 
En data 3 de juliol de 2019 l’entitat ha sol·licitat la subvenció corresponent a l’any 
2019, acompanyada del programa i pressupost de les activitats a realitzar. 
 
D’acord amb el que estableix el text del conveni de col·laboració,  pel que afecta 
a l’any 2019, l’aportació municipal restarà condicionada suspensivament a 
l’aprovació anual i expressa per l’òrgan competent de l’ajuntament i a l’efectiva 
consignació pressupostària de la despesa. En aquest sentit, el pressupost 
municipal en vigor conté la partida nominativa 33.33400.48008, amb una dotació 
pressupostària de 1.400,00 euros. 
 
Vist que l’entitat ha presentat els comptes justificatius de les subvencions 
corresponents a l’any 2018 i que aquests han estat aprovats per la Junta de 
Govern Local. 
 
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals, informant favorablement 
l’atorgament de subvencions en el marc de dit conveni, per les activitats i 
quanties en ell expressat. 
 
Vist l’informe emès per al Servei de Drets Socials, Civils i Ciutadania i la 
Intervenció Municipal. 
 
Vista l’ordenança general reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
d’Execució del pressupost en vigor. 
 



 
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g del Decret 
d’alcaldia núm. 2.198, de 17 de juny de 2019, per a la concessió de subvencions 
amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte; i al punt j, per a 
l'autorització i disposició de despeses i el reconeixement i liquidació d'obligacions 
dintre dels límits de la competència de l'alcaldia i d'acord amb el pressupost 
vigent. 
  
S’acorda: 
 
Primer.- RESOLDRE la sol·licitud presentada per l’entitat ASSOCIACIÓ 
D'AMICS DEL MODELISME FERROVIARI D'ESPLUGUES (AMFE), amb CIF 
G60364775, i ATORGAR una subvenció de 1.400,00 euros, pel 
desenvolupament de les activitats recollides al conveni. 
 
Segon.- AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER una obligació d’import  
1.400,00 euros, a favor de l’entitat ASSOCIACIÓ D'AMICS DEL MODELISME 
FERROVIARI D'ESPLUGUES (AMFE), amb CIF G60364775, a càrrec de la 
partida 33.33400.48008 del pressupost ordinari vigent, en concepte d’aportació 
econòmica corresponent a l’any 2019. 
 
Tercer.- PROPOSAR el pagament corresponent a la despesa aprovada, a favor 
de l’entitat ASSOCIACIÓ D'AMICS DEL MODELISME FERROVIARI 
D'ESPLUGUES (AMFE), amb CIF G60364775, per import total de 1.400,00 
euros. 
 
Quart.- ESTABLIR que la subvenció s’ha d’entendre acceptada per l’entitat 
destinatària i comportarà la conformitat amb tots els termes de la concessió i les 
condicions de la seva execució si en el termini de 15 dies hàbils no manifesta 
renúncia expressa. 
 
Cinquè.- COMUNICAR la concessió d’aquest ajut a la Base de Datos Nacional 
de Subvenciones, com a sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 
Sisè.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat ASSOCIACIÓ D'AMICS DEL 
MODELISME FERROVIARI D'ESPLUGUES (AMFE). 
 
Setè.- NOTIFICAR aquesta resolució als Serveis Econòmics i al Servei de 
Cultura.  
 
 
23. Proposta d’aprovació de l’aportació al conveni en vigor a CAL, any 2019 
(exp. 2019/3438/2244).  
 
L’Ordenança General Reguladora de la Concessió de Subvencions de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat defineix, entre d’altres, les condicions, 
requisits i procediments a seguir per a la concessió de subvencions a càrrec del 
pressupost municipal. 
 



 
Dins l’àmbit d’Acció Social i Ciutadania, l’entitat CAL - COORDINADORA 
D'ASSOCIATS PER LA LLENGUA D'ESPLUGUES, amb CIF G62106117, ha 
sol·licitat, en data 18 de març de 2019 la formalització d’un conveni de 
col·laboració pel període 2019-2020 i l’aportació econòmica corresponent a l’any 
2019. 
 
Vist que l’entitat ha presentat els comptes justificatius de les subvencions 
corresponents a l’any 2018 i que aquests han estat aprovats per la Junta de 
Govern Local. 
 
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals, informant favorablement 
l’atorgament de subvencions en el marc de dit conveni, per les activitats i 
quanties en ell expressat. 
 
Vist l’informe emès per al Servei de Drets Socials, Civils i Ciutadania i la 
Intervenció Municipal. 
 
Vista l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
d’Execució del pressupost en vigor. 
 
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g del Decret 
d’alcaldia núm. 2.198, de 17 de juny de 2019, per a la concessió de subvencions 
amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte; al punt j, per a 
l'autorització i disposició de despeses i el reconeixement i liquidació d'obligacions 
dintre dels límits de la competència de l'alcaldia i d'acord amb el pressupost 
vigent; i al punt n, per a l'aprovació del convenis de col·laboració de l'article 47 i 
següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim jurídic del Sector públic. 
  
S’acorda: 
 
Primer.- APROVAR el text del conveni de col·laboració a formalitzar amb l’entitat 
CAL - COORDINADORA D'ASSOCIATS PER LA LLENGUA D'ESPLUGUES, 
amb CIF G62106117, per un període de vigència de dos anys, 2019-2020, per al 
desenvolupament de les activitats recollides al mateix.  
 
Segon.- RESOLDRE la sol·licitud presentada per l’entitat CAL - 
COORDINADORA D'ASSOCIATS PER LA LLENGUA D'ESPLUGUES, amb CIF 
G62106117, i  ATORGAR una subvenció de 825,00 euros, pel desenvolupament 
de les activitats recollides al conveni. 
 
Tercer.- AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER una obligació d’import  
825,00 euros, a favor de l’entitat CAL - COORDINADORA D'ASSOCIATS PER 
LA LLENGUA D'ESPLUGUES, amb CIF G62106117, a càrrec de la partida 
33.33401.48000 del pressupost ordinari vigent, en concepte d’aportació 
econòmica corresponent a l’any 2019. 
 
Quart.- PROPOSAR el pagament corresponent a la despesa aprovada, a favor 
de l’entitat CAL - COORDINADORA D'ASSOCIATS PER LA LLENGUA 
D'ESPLUGUES, amb CIF G62106117, per import total de 825,00 euros. 



 
 
Cinquè.- ESTABLIR que la subvenció s’ha d’entendre acceptada per l’entitat 
destinatària per la signatura del respectiu conveni i comportarà la conformitat 
amb tots els termes de la concessió i les condicions de la seva execució si en el 
termini de 15 dies hàbils no manifesta renúncia expressa. 
 
Sisè.- COMUNICAR la concessió d’aquest ajut a la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones, com a sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 
Setè.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat CAL - COORDINADORA 
D'ASSOCIATS PER LA LLENGUA D'ESPLUGUES. 
 
Vuitè.- NOTIFICAR aquesta resolució als Serveis Econòmics i al Servei de 
Cultura. 
 
 
24. Proposta d’aprovació de l’aportació al conveni en vigor a CLUB 
GIMNÀSTICA ESPLUGUES LES MORERES, any 2019 (exp. 2019/6204/2244).
  
 
La Junta de Govern Local va acordar l’aprovació del conveni de col·laboració 
amb l’entitat CLUB GIMNÀSTICA ESPLUGUES LES MORERES, amb una 
vigència prevista pel període 2016-2019.  
 
En data 24 de maig de 2019 l’entitat ha sol·licitat la subvenció corresponent a 
l’any 2019, acompanyada del programa i pressupost de les activitats a realitzar. 
 
D’acord amb el que estableix el text del conveni de col·laboració,  pel que afecta 
a l’any 2019, l’aportació municipal restarà condicionada suspensivament a 
l’aprovació anual i expressa per l’òrgan competent de l’ajuntament i a l’efectiva 
consignació pressupostària de la despesa. En aquest sentit, el pressupost 
municipal en vigor conté la partida nominativa 36.34100.48011, amb una dotació 
pressupostària de 10.500,00 euros. 
 
Vist que l’entitat ha presentat els comptes justificatius de les subvencions 
corresponents a l’any 2018 i que aquests han estat aprovats per la Junta de 
Govern Local. 
 
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals, informant favorablement 
l’atorgament de subvencions en el marc de dit conveni, per les activitats i 
quanties en ell expressat. 
 
Vist l’informe emès per al Servei de Drets Socials, Civils i Ciutadania i la 
Intervenció Municipal. 
 
Vista l’ordenança general reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
d’Execució del pressupost en vigor. 
 



 
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g. del Decret 
d’alcaldia núm. 2.198, de 17 de juny de 2019, per a la concessió de subvencions 
amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte. 
  
S’acorda: 
 
Primer.- RESOLDRE la sol·licitud presentada per l’entitat CLUB GIMNÀSTICA 
ESPLUGUES LES MORERES, amb CIF G58761289, i  ATORGAR una 
subvenció de 10.500,00 euros, pel desenvolupament de les activitats recollides 
al conveni. 
 
Segon.- AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER una obligació d’import  
10.500,00 euros, a favor de l’entitat CLUB GIMNÀSTICA ESPLUGUES LES 
MORERES, amb CIF G58761289, a càrrec de la partida 36.34100.48011 del 
pressupost ordinari vigent, en concepte d’aportació econòmica corresponent a 
l’any 2019. 
 
Tercer.- PROPOSAR el pagament corresponent a la despesa aprovada, a favor 
de l’entitat CLUB GIMNÀSTICA ESPLUGUES LES MORERES, amb CIF 
G58761289, per import total de 10.500,00 euros. 
 
Quart.- ESTABLIR que la subvenció s’ha d’entendre acceptada per l’entitat 
destinatària i comportarà la conformitat amb tots els termes de la concessió i les 
condicions de la seva execució si en el termini de 15 dies hàbils no manifesta 
renúncia expressa. 
 
Cinquè.- COMUNICAR la concessió d’aquest ajut a la Base de Datos Nacional 
de Subvenciones, com a sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 
Sisè.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat CLUB GIMNÀSTICA 
ESPLUGUES LES MORERES. 
 
Setè.- NOTIFICAR aquesta resolució als Serveis Econòmics i al Servei 
d’Esports. 
 
 
25. Proposta d’aprovació de l’aportació al conveni en vigor a la SOCIETAT 
CORAL LA COLOMA, any 2019 (exp. 2019/6928/2244). 
 
La Junta de Govern Local va acordar l’aprovació del conveni de col·laboració 
amb l’entitat ASSOCIACIÓ CULTURAL SOCIETAT CORAL CENTENÀRIA LA 
COLOMA, amb una vigència prevista pel període 2017-2020.  
 
En data 11 de juliol de 2019 l’entitat ha sol·licitat la subvenció corresponent a 
l’any 2019, acompanyada del programa i pressupost de les activitats a realitzar. 
 
D’acord amb el que estableix el text del conveni de col·laboració,  pel que afecta 
a l’any 2019, l’aportació municipal restarà condicionada suspensivament a 
l’aprovació anual i expressa per l’òrgan competent de l’ajuntament i a l’efectiva 



 
consignació pressupostària de la despesa. En aquest sentit, el pressupost 
municipal en vigor conté la partida nominativa 33.33400.48012, amb una dotació 
pressupostària de 4.080,00 euros. 
 
Vist que l’entitat ha presentat els comptes justificatius de les subvencions 
corresponents a l’any 2018 i que aquests han estat aprovats per la Junta de 
Govern Local. 
 
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals, informant favorablement 
l’atorgament de subvencions en el marc de dit conveni, per les activitats i 
quanties en ell expressat. 
 
Vist l’informe emès per al Servei de Drets Socials, Civils i Ciutadania i la 
Intervenció Municipal. 
 
Vista l’ordenança general reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
d’Execució del pressupost en vigor. 
 
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g del Decret 
d’alcaldia núm. 2.198, de 17 de juny de 2019, per a la concessió de subvencions 
amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte; i al punt j, per a 
l'autorització i disposició de despeses i el reconeixement i liquidació d'obligacions 
dintre dels límits de la competència de l'alcaldia i d'acord amb el pressupost 
vigent. 
  
S’acorda: 
 
Primer.- RESOLDRE la sol·licitud presentada per l’entitat ASSOCIACIÓ 
CULTURAL SOCIETAT CORAL CENTENÀRIA LA COLOMA, amb CIF 
V58675729, i ATORGAR una subvenció de 4.080,00 euros, pel 
desenvolupament de les activitats recollides al conveni. 
 
Segon.- AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER una obligació d’import  
4.080,00 euros, a favor de l’entitat ASSOCIACIÓ CULTURAL SOCIETAT CORAL 
CENTENÀRIA LA COLOMA, amb CIF V58675729, a càrrec de la partida 
33.33400.48012 del pressupost ordinari vigent, en concepte d’aportació 
econòmica corresponent a l’any 2019. 
 
Tercer.- PROPOSAR el pagament corresponent a la despesa aprovada, a favor 
de l’entitat ASSOCIACIÓ CULTURAL SOCIETAT CORAL CENTENÀRIA LA 
COLOMA, amb CIF V58675729, per import total de 4.080,00 euros. 
 
Quart.- ESTABLIR que la subvenció s’ha d’entendre acceptada per l’entitat 
destinatària i comportarà la conformitat amb tots els termes de la concessió i les 
condicions de la seva execució si en el termini de 15 dies hàbils no manifesta 
renúncia expressa. 
 
Cinquè.- COMUNICAR la concessió d’aquest ajut a la Base de Datos Nacional 
de Subvenciones, com a sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 



 
 
Sisè.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat ASSOCIACIÓ CULTURAL 
SOCIETAT CORAL CENTENÀRIA LA COLOMA. 
 
Setè.- NOTIFICAR aquesta resolució als Serveis Econòmics i al Servei de 
Cultura. 
 
 
 
I sense més assumptes a tractar, a les 14:50 hores del dia abans esmentat, per 
la Sra. Alcaldessa es dona per finalitzada la sessió, aixecant-se la mateixa; de 
tot això es lliura la present acta, que signa la Sra. Alcaldessa i jo, el secretari, 
que en dono fe. 
 
 


