
JGL-10/05/2019-17 
 

Junta de Govern 
 

SESSIÓ DECISÒRIA ORDINÀRIA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 10 DE 
MAIG DE 2019 

 
A la Casa Consistorial d’Esplugues de Llobregat, a la sala de reunions, a les 
12:25 hores del dia 10 de maig de 2019, es reuneix la Junta de Govern Local en 
sessió decisòria Ordinària, en primera convocatòria, sota la Presidència de 
l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero, amb l’assistència dels regidors i regidores: 
 
Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal  
EDUARDO SANZ GARCIA 
SARA FORGAS UBEDA 
MONTSERRAT ZAMORA ANGULO 
FRANCISCO J. GIMENEZ GONZALEZ 
MANUEL POZO LOPEZ 
JOSE ANTONIO HERNANDEZ SANCHEZ 
 
Secretari 
PEDRO CARMONA PEREZ 
 
Interventor 
JAVIER VICEN ENCUENTRA 
 
Oberta la sessió per la Sra. alcaldessa, s’hi entra en l’examen i debat dels 
assumptes que es relacionen a l’ordre del dia. 
 
 
1. Aprovació, si escau, de l’acta núm. 16/19 corresponent a la sessió 
ordinària de data 3 de maig de 2019. 
 
Per la Sra. alcaldessa i en relació a l’esborrany de l’acta núm. 16/19 corresponent 
a la sessió ordinària de data 3 de maig 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 relativa a la distribució plurianual de la despesa de 
contractes menors del Servei de Manteniment i Espai Públic, 2018-2019 
(exp. 2018/60/1432). 
 



En relació als següents contractes menors que es van adjudicar a l’any 2018 i, 
en tots ells, amb un termini de vigència d’un any: 
 
Subministrament de materials per la construcció i obra pel manteniment de la via 
publica i equipaments que realitza la brigada municipal de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat. (Exp. 2018/60/1432) aprovat per acord de la Junta de 
Govern Local de 27 de juliol de 2018 i adjudicat a l’empresa MATERIALS 
CONSTRUCCIO SANT JUST, S.L. (B61526372) per un import de 16.198,20 
euros (IVA inclòs) a càrrec de les següents partides de l’exercici 2018: 
 

12-15320-21000  
Conservació de via pública i mobiliari urbà 

13.999,99 € 

12-93302-21200  
Conservació d’edificis municipals 

980,10 € 

33-33300-21000  
Conservació d’edificis culturals 

395,31 € 

36-34200-21000  
Conservació d’instal·lacions esportives 

822,80 € 

TOTAL 16.198,20 € 
 
En relació a la despesa màxima d’aquest contracte, durant l’exercici 2018 s’han 
reconegut obligacions per import de 8.571,54 euros. 
 
Servei de manteniment correctiu i reprogramació de reguladors de les 
instal·lacions semafòriques afectades pel Tramvia d’Esplugues de Llobregat 
(exp. 2018/21/1411) aprovat per acord de la Junta de Govern Local de 14 de 
març de 2018 i adjudicat a l’empresa ETRA BONAL, S.A. (A08522955) per un 
import de 12.463,00 euros (IVA inclòs) a càrrec de la partida 12-13300-21000 de 
l’exercici 2018. 
 
En relació a la despesa màxima d’aquest contracte, durant l’exercici 2018 s’han 
reconegut obligacions per import de 9.574,46 euros. 
 
Servei de manteniment correctiu i reprogramació de reguladors de les 
instal·lacions semafòriques no afectades pel Tramvia d’Esplugues de Llobregat 
(Exp. 2018/24/1411) aprovat per acord de la Junta de Govern Local de 14 de 
març de 2018 i adjudicat a l’empresa ALUMBRADOS VIARIOS, S.A. 
(A08523094) per un import de 16.214,00 euros (IVA inclòs) a càrrec de la partida 
12-13300-21000  de l’exercici 2018. 
 
En relació a la despesa màxima d’aquest contracte, durant l’exercici 2018 s’han 
reconegut obligacions per import de 11.806,33 euros. 
 
Subministrament de carburant amb destinació als vehicles municipals del 
departament de la Policia Local, Manteniment i serveis de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat (exp. 2018/52/1432) aprovat per acord de la Junta de 
Govern Local de 22 de juny de 2018 i adjudicat a l’empresa ESTACIÓ DE 
SERVEI ESPLUGUES, S.L. (B59860452) per un import de 10.406,00 euros (IVA 
inclòs) a càrrec de la partida 12-15320-22103 de l’exercici 2018.  
 
En relació a la despesa màxima d’aquest contracte, durant l’exercici 2018 s’han 
reconegut obligacions per import de 10.232,17 euros. 



  
S’acorda: 
 
Primer.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa per un import màxim de 
7.626,66 euros, IVA inclòs, a càrrec de la partida 2019-12-15320-21000 
CONSERVACIÓ DE VIA PÚBLICA I MOBILIARI URBÀ, del pressupost municipal 
2019, a favor de MATERIALS CONSTRUCCIO SANT JUST, S.L. (B61526372) 
 
Segon.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa per un import màxim de 
2.888,54 euros, IVA inclòs, a càrrec de la partida 2019-12-13300-21000 
REPARACIÓ SEMÀFORS, del pressupost municipal 2019, a favor de ETRA 
BONAL, S.A. (A08522955) 
 
Tercer.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa per un import màxim de 
4.407,67 euros, IVA inclòs, a càrrec de la partida 2019-12-13300-21000 
REPARACIÓ SEMÀFORS, del pressupost municipal 2019, a favor de 
ALUMBRADOS VIARIOS, S.A. (A08523094). 
 
Quart.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa per un import màxim de 
173,83 euros, IVA inclòs, a càrrec de la partida 2019-12-15320-22103 
COMBUSTIBLE VEHICLES BRIGADA, del pressupost municipal 2019, a favor 
de ESTACIÓ DE SERVEI ESPLUGUES, S.L. (B59860452). 
 
 
3. Proposta d’adjudicació per contracte menor del servei de manteniment 
preventiu de les instal·lacions de climatització, tèrmiques i ACS dels 
equipaments municipals (exp. 2019/4293/1411). 
 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació del servei de manteniment 
preventiu de les instal·lacions de climatització, tèrmiques i ACS dels equipaments 
municipals de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 
 
Tipus de contracte: Servei 
Objecte: servei de manteniment preventiu 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:45331110-0 
Valor estimat del contracte: 14.900,00€ 
IVA contracte: 3.129,00€ 
Preu: 18.029,00€  
 
Duració: El termini màxim previst per la realització del servei, serà inferior a un 
any com a màxim o com a màxim el 31 de desembre de 2019, 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 COP ENERGIA, S.L amb NIF 
B-65995508, per import de 18.029,00€ IVA inclòs, que es considera a la Memòria 
justificativa ajustada a les necessitats municipals i a les característiques 
específiques del contracte. La mateixa memòria indica que la persona que es 
proposa com a contractista no ha subscrit amb aquest Ajuntament altres 
contractes menors que individual o conjuntament superin les xifres límit per 
aquest tipus de contracte. 
 
Ha estat comprovada la disponibilitat de crèdit adequat i suficient en el 
pressupost de la corporació per a l’exercici 2019. 
 
Per la qual cosa i de conformitat amb el que s’estableix a la Disposició Addicional 
Segona de la Llei 9/2107, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 
En ús de les competències delegades atorgades mitjançant Decret de l’Alcaldia 
núm. 1466 de 18 de juny de 2015. 
 
S’acorda: 
 
1.- Aprovar  l’expedient de contractació i la MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL 
CONTRACTE MENOR incorporada a l’expedient, aprovant expressament la 
necessitat de procedir a aquesta contractació que té per objecte el servei de 
manteniment preventiu 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 14.900,00€, més 
3.129,00€ corresponents al 21% d’IVA. 
  
4.- Adjudicar el contracte a COP ENERGIA, S.L  B-65995508 per import de 
14.900,00€, més 3.129,00€ corresponents al 21% d’IVA, sent un import total del 
18.029,00€, IVA inclòs, amb els preus unitaris (IVA no inclòs) i descomptes 
següents: 
 
Preu mà d’obra oficial, horari normal   30,50 € 
Preu mà d’obra ajudant, horari normal   21,50 € 
Preu mà d’obra oficial i ajudant, horari normal   52,00 € 
Preu mà d’obra oficial, horari nocturn    35,50 € 
Preu mà d’obra ajudant, horari nocturn 26,50 € 
Preu mà d’obra oficial i ajudant, horari nocturn 62,00 € 
Preu mà d’obra oficial, horari festiu    35,50 € 
Preu mà d’obra ajudant, horari festiu 26,50 € 
Preu ma d’obra oficial i ajudant, horari festiu 62,00 € 
Descompte als productes del catàleg TARIFEC  30% 
Descompte als productes fora del catàleg TARIFEC  30% 



 
5.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
un import màxim de 18.029,00 euros, IVA inclòs, a càrrec de les partides del 
pressupost municipal en vigor, a favor de COP ENERGIA, S.L B-65995508:  
 

12 93302 21200 Conservació d’edificis municipals 
33 33300 21200 Conservació d’edificis culturals 
47 32300 21200 Conservació i reparació d’escoles 
36 34200 21200 Conservació d’instal·lacions esportives 

7.139,00 € 
3.630,00 € 
3.840,00 € 
3.420,00 € 
 

 
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, 
aquest contracte s'executarà com a màxim amb data 31 de desembre de 2019. 
 
8.- La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, seran .... 
 
9.- Notificar la present resolució a la persona adjudicatària. 
 
10.- Ordenar la publicació del contracte menor en la forma prevista a l'article 63.4 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic . 
 
 
4. Proposta d’adjudicació per contracte menor del subministrament de 
materials per a la construcció i obra per al manteniment de la via publica i 
equipaments que realitza la brigada municipal (exp. 2019/4214/1432). 
 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació del subministrament de materials 
per la construcció i obra pel manteniment de la via pública i equipaments que 
realitza la Brigada Municipal de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 
 
Tipus de contracte: Subministrament 
 
Objecte: Subministrament de materials per la construcció i obra pel manteniment 
de la via pública i equipaments que realitza la Brigada Municipal de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat. 
 
Procediment de contractació: Contracte menor. Tramitació: Ordinària 
 
Cod: CPV:44100000-1 
 
Valor estimat del contracte: 14.900,00 € 
 
IVA contracte: 3.129,00 € 



 
Preu: 18.029,00 €  
 
Duració: El contracte tindrà durada fins al 31 de desembre de 2019, sense 
possibilitat de pròrroga, des de la comunicació formal per part de l’Ajuntament 
d’Esplugues de la seva adjudicació. 
 
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 MADERAS DEL ALTO 
URGELL, S.A., amb NIF A-08132656, per import de 18.029,00€ IVA inclòs, que 
es considera a la Memòria justificativa ajustada a les necessitats municipals i a 
les característiques específiques del contracte. La mateixa memòria indica que 
la persona que es proposa com a contractista no ha subscrit amb aquest 
Ajuntament altres contractes menors que individual o conjuntament superin les 
xifres límit per aquest tipus de contracte. 
 
Ha estat comprovada la disponibilitat de crèdit adequat i suficient en el 
pressupost de la corporació per a l’exercici 2019. 
 
Per la qual cosa i de conformitat amb el que s’estableix a la Disposició Addicional 
Segona de la Llei 9/2107, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 
En ús de les competències delegades atorgades mitjançant Decret de l’Alcaldia 
núm. 1466 de 18 de juny de 2015. 
 
S’acorda: 
 
1.- Aprovar  l’expedient de contractació i la MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL 
CONTRACTE MENOR incorporada a l’expedient, aprovant expressament la 
necessitat de procedir a aquesta contractació que té per objecte el  
subministrament de materials per la construcció i obra pel manteniment de la via 
pública i equipaments que realitza la Brigada Municipal 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 14.900,00€, més 
3.129,00€ corresponents al 21% d’IVA.  
 
4.- Adjudicar el contracte a MADERAS DEL ALTO URGELL, S.A. A-08132656 
per import de 14.900,00€, més 3.129,00€ corresponents al 21% d’IVA, sent un 
import total del 18.029,00€, IVA inclòs. 
 



5.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
un import màxim de 18.029,00 euros, IVA inclòs, a càrrec de les partides del 
pressupost municipal en vigor, a favor de MADERAS DEL ALTO URGELL, S.A.  
A-08132656:  
 
12 15320 21000 Conservació de via pública i mobiliari urbà 14.036,00€ 
12 93302 21200 Conservació d’edificis municipals  1.406,60€ 
33 33300 21200 Conservació d’edificis culturals               753,00€ 
47 32300 21200 Conservació i reparació d’escoles  1.080,00€ 
36 34200 21200 Conservació d’instal·lacions esportives    753,40€ 
 
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, 
aquest contracte s'executarà com a màxim amb data 31 de desembre de 2019. 
 
8.- La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, serà ... 
 
9.- Notificar la present resolució a la persona adjudicatària.  
 
10.- Ordenar la publicació del contracte menor en la forma prevista a l'article 63.4 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
 
5. Proposta d’adjudicació per contracte menor de les obres de demolició i 
buidat d’activitats de restauració sense llicència al sector Can Cervera (exp. 
2019/4816/1387). 
 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació de les obres de demolició i buidat 
d’una sèrie d’activitats de restauració sense llicencia al sector Can Cervera 
d’Esplugues de Llobregat. 
 
Tipus de contracte: Obres 
 
Objecte: obres de demolició i buidat d’una sèrie d’activitats de restauració sense 
llicencia al sector Can Cervera d’Esplugues de Llobregat. 
 
Procediment de contractació: Contracte menor. Tramitació: Ordinària 
 
Codi CPV: 45110000-1 
 
Valor estimat del contracte: 39.270,01€ 
 
IVA contracte: 8.246,70€ 
 



Preu: 47.516,71€ 
 
Duració: La durada de les obres serà de 1 MES, iniciant-se com a màxim 10 dies 
després de la notificació de l’adjudicació i acabant en qualsevol cas abans del 30 
de juny de 2019. 
 
A l’expedient administratiu consta degudament incorporada la Memòria 
justificativa en la que resta acreditada la necessitat de la contractació i que no 
han estat alterades les regles generals de la contractació. 
 
Consta també a l’expedient l’oferta presentada per BIGAS GRUP, S.L, amb NIF  
B61826392, per import de 43.561,29€ 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 de 
demolició i buidat d’una sèrie d’activitats de restauració sense llicencia al sector 
Can Cervera 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 
39.270,01€, més 8.246,70€ corresponents al 21% d’IVA.  
 
4.- Adjudicar el contracte a BIGAS GRUP, S.L. B61826392 per import de 
36.001,07€, més 7.560,22€ corresponents al 21% d’IVA, sent un import total del 
43.561,29€, IVA inclòs. 
 
5.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
un import màxim de 43.561,29 euros, IVA inclòs, a càrrec de la partida 12 15100 



22799 DESPESES DISCIPLINA URBANISTICA, del pressupost municipal en 
vigor, a favor de BIGAS GRUP, S.L. B61826392. 
 
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 1 MES, iniciant-se com a màxim 10 dies després 
de la notificació de l’adjudicació i acabant en qualsevol cas abans del 30 de juny 
de 2019. 
 
8.- La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, serà ... 
 
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. 
 
 

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS 

6. 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. 52 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
1.638,00€. 
 
Relació núm. 53 de documents O en fase prèvia per un import total de 
13.749,43€. 
 
Relació núm. 54 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 850,55€. 
 
Relació núm. 55 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
8.475,31€. 
 
Relació núm. 56 de documents O en fase prèvia per un import total de 
101.782,32€. 
 
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. núm. 52 de documents ADO en fase prèvia per un import total 
de 1.638,00€. 
 
2.- Relació núm. 53 de documents O en fase prèvia per un import total de 
13.749,43€. 
 
3.- Relació núm. 54 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
850,55€. 
 
4.- Relació núm. 55 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
8.475,31€. 

 
5.- Relació núm. 56 de documents O en fase prèvia per un import total de 
101.782,32€. 
 
 
7. Proposta d’aprovació de la suspensió de l’expedient de contractació del 
servei de suport auxiliar per a la custodia de l’edifici municipal Espai 
Baronda (exp. 2019/328/1408). 
 
Per Decret d’Alcaldia núm. 2019/1056, el 19 de març, es va adjudicar el Servei 
de suport auxiliar per a la custòdia de l’edifici municipal Espai Baronda a 
l’empresa WAKEFUL, S.L., amb un import anual de 52.833,74 euros, més  
11.095,08 euros en concepte d’IVA (21%) (import total: 63.928,82 euros, IVA 
inclòs). 
 
En data 15 de març de 2019, l’empresa I.S.M, SL va presentar al Registre Central 
de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat (Registre 2019/6461), un escrit 
demanant que se’l tingués per comparegut i part en la interposició del recurs 
especial en matèria de contractació contra l’acord d’adjudicació del Suport 
auxiliar per a la custòdia de l’edifici municipal de l’espai Baronda. 
 
Segons l’article 53 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic (en endavant 
LCSP), la pròpia presentació del recurs especial en matèria de contractació 
contra un acord d’adjudicació produeix l’efecte de la suspensió automàtica de la 
tramitació d’aquest expedient de contractació.  
 
S’acorda: 
 
PRIMER.- Suspendre la tramitació de l’expedient de contractació del Servei de 
suport auxiliar per a la custòdia de l’edifici municipal Espai Baronda fins que el 
Tribunal Català de Contractes del Sector Públic resolgui sobre la procedència de 
la suspensió automàtica prevista a l’article de l’article 53 de la LCSP, fins que 
resolgui expressament el recurs especial en matèria de contractació interposat 
per l’empresa I.S.M., SL contra l’acord d’adjudicació del Servei de suport auxiliar 
per a la custòdia de l’edifici municipal Espai Baronda d’Esplugues de Llobregat 
aprovat per a Junta de Govern Local de dia 15 de gener de 2019, mitjançant 
procediment obert i tramitació ordinària.  
 



SEGON.- Notificar el present acord a les persones interessades. 
 
 
8. Proposta d’aprovació relativa al desistiment del procediment de licitació 
dels serveis postals i de paqueteria (exp. 2019/2769/1408). 
 
Per Acord de la Junta de Govern Local, en la sessió celebrada el 22 de març de 
2019 es va acordar, entre d’altres; aprovar la convocatòria i l’expedient de 
contractació, mitjançant procediment obert, i aprovar els plecs de condicions 
econòmic administratives i tècniques dels serveis postals i de paqueteria de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, en els àmbits nacional i internacional, per 
un import màxim anual de 45.500,00 euros, IVA inclòs. 
 
L’anunci de la licitació de l’esmentat servei es va publicar en el perfil del 
contractant el 25 de març de 2019.  
 
Durant la fase de licitació s’han observat diverses irregularitats en el plec de 
clàusules administratives particulars que refereix la contractació (en endavant, 
PCAP). 
 
En primer lloc, no s’indica en l’annex 2 del PCAP, corresponent a la oferta 
econòmica, de quina manera s’han de presentar els diferents preus unitaris que 
es troben degudament desglossats en l’Annex 1 del plec de prescripcions 
tècniques particulars. (en endavant PPTP) la qual cosa impossibilita que les 
empreses licitadores puguin formular les seves ofertes econòmiques de forma 
adequada, i que aquestes puguin ser valorades d’acord amb els criteris 
d’adjudicació establerts 2.5 del PCAP. 
 
Així mateix no s’estableix el criteri de graduació de la puntuació atorgada en el 
punt 2.5, apartat segon, corresponent als criteris d’adjudicació, en concret, el que 
fa referència a la “Millora del servei, consistent en l’ampliació de l’horari al públic 
de l’oficina postal ubicada en el municipi”. Aquest criteri establia una puntuació 
de 0 a 10 punts, sense concretar la graduació dins aquest ítem en funció de la 
millora proposada pel que fa a l’horari.  
 
Finalment els plecs tampoc concreten el règim econòmic i d’ús de la Plataforma 
multicanal, ni tampoc la diferenciació, si s’escaigués, dels diferents preus unitaris 
en funció de l’ús de l’esmentada plataforma. En aquest sentit, els plecs no 
preveien el desglossament de l’import d’aquesta plataforma multicanal establerta 
en l’apartat primer de les Condicions d’execució del contracte com una obligació 
de l’empresa contractista.  
 
Dins del termini de presentació d’ofertes, concretament el dia 9 d’abril de 2019, 
l’empresa UNIPOST, SA va presentar la seva proposició.  
 
Atesa la impossibilitat d’esmenar les irregularitats descrites anteriorment i abans 
de procedir a l’obertura de l’única oferta presenta, es considera urgent acordar 
el desistiment del procediment de licitació. 
 



Atès que l’article 152.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic (en endavant LCSP) estableix que el desistiment del procediment 
podrà acordar-se per l’òrgan de contractació abans de la formalització. 
 
Tenint en compte que l’article 152.4 de la LCSP, estableix que el desistiment del 
procediment haurà d’estar fonamentat en una infracció no esmenable de les 
normes de preparació del contracte o de les reguladores del procediment 
d’adjudicació, havent de justificar-se en l’expedient la concurrència de la causa. 
A més preveu que el desistiment no impedirà la iniciació immediata d’un 
procediment de licitació.  
 
Atès que la confecció del plec de clàusules administratives particulars es troba 
ubicat en l’article 122, sota la secció 1a anomenada “De la preparació dels 
contractes de les Administracions Públiques”, amb la qual cosa, queda justificat 
el desistiment regulat en els articles 152.2 i el 152.4 anteriorment transcrits. 
 
S’acorda: 
 
Primer. Desistir del procediment de la licitació per a la contractació dels Serveis 
postals i de paqueteria de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat (Exp. 
2019/2769/1408). 
 
Segon. Ordenar que els serveis tècnics municipals procedeixin a la redacció d’un 
nou plec de condicions per a la contractació dels serveis postals i de missatgeria 
d’aquest Ajuntament, que incorpori les esmenes sorgides en la tramitació 
d’aquest expedient. 
 
Tercer. Anul·lar l’aprovació de la despesa plurianual acordada per Acord de la 
Junta de Govern Local de 22 de març de 2019 en relació a la contractació dels 
serveis postals i de paqueteria de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, en els 
àmbits nacional i internacional, amb la següent distribució plurianual:  
 

ANY PERÍODE APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 

IMPORT 
NET 

IVA (exempt i 
21%) 

IMPORT TOTAL 
(IVA INCLÒS) 

2019 01.05.2019- 
31.12.2019 11.92000.22201 

14.000,00€ exempt d’IVA 

28.000,00€ 11.060,00€ 2.940,00€ 
(21% d’IVA) 

TOTAL: 
25.060,00€ 

TOTAL: 
2.940,00 € 

2020 01.01.2020- 
31.12.2020 11.92000.22201 

22.750,00€ exempt d’IVA 

45.500,00€ 17.972,50€ 4.777,50€ 
(21% d’IVA) 

TOTAL: 
40.722,50€ 

TOTAL: 
4.777,50 € 

2021 01.01.2021- 
30.04.2021 11.92000.22201 

8.750,00€ exempt d’IVA 
17.500,00€ 6.912,50 € 1.837,50€ 

(21% d’IVA) 
   TOTAL: 

15.662,50 € 
TOTAL: 
1.837,50 € 

 



 
Quart. Publicar aquest Acord al perfil del contractant. 
 
 
9. Proposta d’aprovació relativa al desistiment del procediment de licitació 
del subministrament de material per a la renovació parcial del parc 
microinformàtic i del servei d’instal·lació, configuració, manteniment i 
helpdesk (exp. 2019/298/1428). 
 
Per Acord de la Junta de Govern Local, en la sessió celebrada el 29 de març de 
2019 es va acordar, entre d’altres; aprovar la convocatòria i l’expedient de 
contractació, amb tramitació d’urgència i pel procediment obert, amb regulació 
harmonitzada, i aprovar els plecs de condicions econòmic administratives i 
tècniques relatius al subministrament per a la renovació del parc informàtic, 
instal·lació, configuració, manteniment i el servei de Helpdesk amb un 
pressupost màxim net de 430.794,00 euros més 90.466,74 euros en concepte 
d’IVA (21%). 
 
L’anunci de la licitació de l’esmentat subministrament es va enviar al DOUE en 
data 29 d’abril, publicant-se el dia 2 de maig d’enguany. Així mateix, aquesta 
licitació es va publicar el dia 30 d’abril en el perfil del contractant. Amb 
posterioritat s'han plantejat diverses qüestions per part d'una persona 
interessada, que després d’un anàlisi exhaustiu dels Plecs de prescripcions 
tècniques, aconsellen, per conferir la màxima transparència, concurrència i 
seguretat jurídica a l’expedient, deixar sense efecte l’anterior convocatòria, 
desistir de la mateixa i tornar a convocar la licitació del contracte amb les 
modificacions pertinents. 
 
El termini de licitació finalitza el proper dia 16 de maig, i fins aquests moments 
no s’ha presentat cap proposició a aquesta licitació. 
 
Atès que l’article 152.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic (en endavant LCSP) estableix que el desistiment del procediment 
podrà acordar-se per l’òrgan de contractació abans de la formalització. 
 
Tenint en compte que l’article 152.4 de la LCSP, estableix que el desistiment del 
procediment haurà d’estar fonamentat en una infracció no esmenable de les 
normes de preparació del contracte o de les reguladores del procediment 
d’adjudicació, havent de justificar-se en l’expedient la concurrència de la causa. 
A més preveu que el desistiment no impedirà la iniciació immediata d’un 
procediment de licitació.  
 
Atès que la confecció del plec de clàusules administratives particulars es troba 
ubicat en l’article 122, sota la secció 1a anomenada “De la preparació dels 
contractes de les Administracions Públiques”, amb la qual cosa, queda justificat 
el desistiment regulat en els articles 152.2 i el 152.4 anteriorment transcrits. 
 
S’acorda: 
 



Primer. Desistir del procediment de la licitació per a la contractació del 
Subministrament de material per a la renovació del parcial del parc 
microinformàtic i del servei d’instal·lació, configuració, manteniment i Helpdesk 
de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat (expedient 2019/298/1428). 
 
Segon. Ordenar que els serveis tècnics municipals procedeixin a la redacció d’un 
nou plec de condicions per a la contractació del subministrament de material per 
a la renovació del parcial del parc microinformàtic i del servei d’instal·lació, 
configuració, manteniment i Helpdesk, que incorpori les esmenes sorgides en la 
tramitació d’aquest expedient. 
 
Tercer. Anul·lar l’aprovació de la despesa plurianual acordada per Acord de la 
Junta de Govern Local de 29 de març de 2019 en relació a la contractació del 
Subministrament per a la renovació del parc informàtic, instal·lació, configuració, 
manteniment i el servei de Helpdesk, amb la següent distribució plurianual:  
 

ANY PERÍODE APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 

IMPORT 
NET 

IVA (21% O 
ALTRE) 

IMPORT 
TOTAL (IVA 
INCLÒS) 

2019 01.07.2019- 
31.12.2019 

11  92000  64100 
11  92003  22799 

66.600 € 
15.000€ 

13.986€ 
3.150€ 

80.586,00 € 
18.150€ 

2020 01.01.2020- 
31.12.2020 

11  92000  64100 
11  92003  22799 

66.600€ 
47.124€ 

13.986€ 
9.896,04€ 

80.586,00€ 
57.020,04€ 

2021 01.01.2021- 
31.12.2021 

11  92000  64100 
11  92003  22799 

66.600€ 
51.135€ 

13.986€ 
10.738,35€ 

80.586,00€ 
61.873,35€ 

2022 01.01.2022- 
31.12.2022 

11  92000  64100 
11  92003  22799 

66.600€ 
51.135€ 

13.986€ 
10.738,35€ 

80.586,00€ 
61.873,35€ 

 
Quart. Publicar aquest Acord al perfil del contractant. 
 
 
10. Proposta d’aprovació de l'expedient de contractació, mitjançant 
procediment obert, subjecte a regulació harmonitzada i tramitació urgent, 
del subministrament de material per a la renovació parcial del parc 
microinformàtic i del servei d’instal·lació, configuració, manteniment i 
helpdesk (exp. 2019/4813/1428). 
 
Atesa la necessitat de contractar la prestació mixta del subministrament de 
material per a la renovació parcial del parc microinformàtic i del servei 
d’instal·lació, configuració, manteniment i Helpdesk de l’Ajuntament d’Esplugues 
de Llobregat en els termes previstos en l’informe de necessitat i d’idoneïtat i de 
la memòria justificativa emesos pel  Director Unitat Tècnica de Sistemes 
d’informació d’aquest Ajuntament, amb la descripció tècnica realitzada pels 
mateixos serveis tècnics als plecs de condicions tècniques. 
 
En funció del què disposen els articles 18, 25, 116 i 117 de la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), sobre 
disposicions comuns dels contractes, pel que fa referència a la naturalesa del 
contracte, i tot en relació amb l'article 274.2 del Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 



dels articles 122 i 124 de la LCSP, sobre plecs de clàusules particulars, on es fa 
preceptiva l'aprovació de l'expedient de contractació i els plecs de condicions 
tècniques i econòmiques que han de regir en el contracte.  
 
Vist l'informe dels Serveis Jurídics, i la fiscalització prèvia per part de la 
Intervenció municipal. 
  
S’acorda: 
 
Primer.- Aprovar la necessitat i idoneïtat d’iniciar l’expedient de contractació del 
contracte mixt del subministrament de material per a la renovació parcial del parc 
microinformàtic i del servei d’instal·lació, configuració, manteniment i Helpdesk 
de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat de conformitat amb el previst a 
l’informe de memòria justificativa emès pel Director Unitat Tècnica de Sistemes 
d’informació. 
 
Segon.- Aprovar la declaració d’urgència per a la tramitació del procediment de 
licitació del contracte mixt del subministrament de material per a la renovació 
parcial del parc microinformàtic i del servei d’instal·lació, configuració, 
manteniment i Helpdesk de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat de 
conformitat a la justificació inclosa a l’informe de necessitat i idoneïtat emès pel 
Director Unitat Tècnica de Sistemes d’informació d’aquest Ajuntament. 
 
Tercer.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert i 
tramitació urgent, subjecte a regulació harmonitzada, i aprovar els plecs de 
condicions econòmiques administratives i tècniques, relatius al  contracte mixt 
del subministrament de material per a la renovació parcial del parc 
microinformàtic i del servei d’instal·lació, configuració, manteniment i Helpdesk 
de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, amb un pressupost de licitació màxim 
total de 453.650,00 euros més 95.266,50 euros en concepte d’IVA (import total, 
548.916,50 euros, IVA inclòs). 
 
Quart.-  Declarar que la despesa derivada de l’expedient de contractació 
relativa al contracte mixt del subministrament de material per a la renovació 
parcial del parc microinformàtic i del servei d’instal·lació, configuració, 
manteniment i Helpdesk de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat té caràcter 
plurianual, de conformitat amb l'article 174 del Text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i, 
per tant, l’adjudicació resta sotmesa a la condició suspensiva d’existència de 
crèdit adequat i suficient per al finançament de les obligacions derivades del 
contracte en els futurs exercicis pressupostaris. 
 
Aprovar la despesa plurianual derivada d’aquesta contractació, IVA inclòs, es 
farà efectiva per un import màxim de 548.916,50.-€ (IVA inclòs), imputable al 
pressupost vigent en cada exercici, dels quals 106.107,00.-€ (IVA inclòs), aniran 
a càrrec de l’exercici econòmic de l’any 2019, a les partides pressupostàries 
següents: 
 
11  92000  64100: 83.429,50  euros 
11  92003  22799: 22.687,50 euros 



 
Així, la distribució plurianual de la despesa serà la següent:  
 

ANY PERÍODE APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 

IMPORT 
NET 

IVA (21% O 
ALTRE) 

IMPORT TOTAL 
(IVA INCLÒS) 

2019 01.07.2019- 
31.12.2019 

11  92000  64100 68.950,00 € 14.479,50 € 83.429,50 € 

11  92003  22799 18.750,00 € 3.937,50 € 22.687,50 € 

2020 01.01.2020- 
31.12.2020 

11  92000  64100 67.600,00 € 14.196,00 € 81.796,00 € 

11  92003  22799 52.550,00 € 11.035,50 € 63.585,50 € 

2021 01.01.2021- 
31.12.2021 

11  92000  64100 65.500,00 € 13.755,00 € 79.255,00 € 

11  92003  22799 57.400,00 € 12.054,00 € 69.454,00 € 

2022 01.01.2022- 
31.12.2022 

11  92000  64100 65.500,00 € 13.755,00 € 79.255,00 € 

11  92003  22799 57.400,00 € 12.054,00 € 69.454,00 € 

 
Cinquè.- Convocar la licitació, d'acord amb el què estableixen els articles 135, 
136 i 156 de la LCSP, publicant el corresponent anunci de licitació al Diari Oficial 
de la Unió Europea i al perfil del contractant de la pàgina web municipal. 
 
Sisè.- Designar com a responsable del contracte amb les funcions previstes a 
l’article 62 de la LCSP a les següents persones: 
 
Director Unitat Tècnica de Sistemes d’informació. 
 
 
11. Proposta d’adjudicació del contracte del servei d’assistència tècnica, 
verificació i certificació d’estructures no permanents desmuntables, en el 
marc de les activitats lúdiques organitzades per l’Ajuntament d’Esplugues 
de Llobregat (exp. 2019/540/1408). 
 
Per acord de la Junta de Govern Local en sessió de dia 25 de gener de 2019 es 
va acordar aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert 
simplificat, relatiu als contracte de servei d’assistència tècnica, verificació i 
certificació d’estructures no permanents desmuntables, en el marc de les 
activitats lúdiques organitzades per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, amb 
un pressupost màxim total de licitació de 22.000,00 euros, més 4.620,00 euros 
en concepte d’IVA (import total, 26.620,00€, IVA inclòs), així com els plecs de 
condicions econòmiques administratives i tècniques que regeixen aquesta 
contractació. 
 
Segons consta a l’expedient, dins del termini assenyalat per a la presentació de 
les ofertes s'ha presentat una única empresa:  
 



EMPRESA 

NOVOTEC CONSULTORES, S.A. 
 
Valorada l’única l’oferta presentada pels serveis tècnics municipals, l’empresa 
adjudicatària del contracte de contracte de servei d’assistència tècnica, 
verificació i certificació d’estructures no permanents desmuntables, en el marc 
de les activitats lúdiques organitzades per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat 
ha estat NOVOTEC CONSULTORES, S.A. per un import de màxim de 21.450,00 
euros, més 4.504,50 en concepte d’IVA (import total 25.954,50 euros, IVA inclòs), 
i un import unitari de 195,00 euros, IVA exclòs, i 235,95 IVA inclòs.  
 
En aquest sentit els serveis tècnics van requerir a l’empresa NOVOTEC 
CONSULTORES, S.A., per a què en el termini dels 7 dies hàbils següents al de 
la notificació d’aquest requeriment, presentés en aquest ajuntament la 
documentació que s’indicava a la clàusula 2.11del Plec de clàusules 
econòmiques administratives que regeixen en aquesta licitació. 
 
A més, s’ha de dipositar en la Tresoreria municipal la quantitat de 1.072,50 euros 
en concepte de garantia definitiva d’aquest contracte per executar el contracte 
de servei d’assistència tècnica, verificació i certificació d’estructures no 
permanents desmuntables, en el marc de les activitats lúdiques organitzades per 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 
 
L’empresa NOVOTEC CONSULTORES, S.A. ha dipositat l’esmentada garantia 
definitiva i la documentació acreditativa del compliment de les obligacions 
tributaries i amb la seguretat social i la documentació que acredita la capacitat i 
solvència exigida segons les previsions dels plecs de condicions econòmiques 
administratives. 
 
Vistos els antecedents i l’informe emès pels Serveis Jurídics d’aquest Ajuntament, 
i a tenor del que disposa l’article 274.2 del Text Refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 
l’art. 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
S’acorda: 
 
1. Declarar la validesa de l’acte licitatori i adjudicar a l’empresa NOVOTEC 
CONSULTORES, S.A. (NIF A78068202) per un import de màxim de 21.450,00 
euros, més 4.504,50 euros en concepte d’IVA (import total 25.954,50 euros IVA 
inclòs), i un import unitari de 195,00 euros, IVA exclòs, i 235,95 IVA inclòs. 
 
2. Declarar de caràcter plurianual la despesa necessària per a l’execució del 
servei i aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent  per un 
import de 5.190,90 euros, IVA inclòs, per a l’exercici econòmic de 2019 amb 
càrrec a la partida 36 13500 22699 PLANS DE PROTECCIÓ i  la següent 
distribució anual: 
 



ANY UNIT PERÍODE APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 

IMPORT 
NET 

IVA (21%) IMPORT 
TOTAL 
(IVA 
INCLÒS) 

2019  22 01.07.2019- 
31.12.2019 

36 13500 22699 4.290,00€  900,90€  5.190,90€  

2020  55 01.01.2020- 
31.12.2020 

36 13500 22699 10.725,00€ 2.252,25€ 12.977,25€ 

2021 33 01.01.2021- 
31.06.2021 

36 13500 22699 6.435,00€ 1.351,35€ 7.786,35€ 

 
No obstant, l’adjudicació resta sotmesa a la condició suspensiva d’existència de 
crèdit adequat i suficient per al finançament de les obligacions derivades del 
contracte en els exercicis  2020 i 2021.  
 
3.- Comunicar a l’adjudicatari l’obligació de signar el contracte en el termini 
màxim dels 15 dies hàbils següents al de la notificació de la present adjudicació.  
 
4.- Notificar la present adjudicació als licitadors i, simultàniament, publicar-la en 
el perfil del contractant, juntament amb l’informe tècnic de valoració de les 
proposicions. 
 
5.- L'objecte del contracte es realitzarà sota la supervisió de les següents 
persones, les quals exerciran les facultats de responsables del contracte: 
 
Tècnic de Protecció Civil de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 
 
 
12. Proposta d'adjudicació del contracte menor del servei per a la 
realització i lliurament de l’informe de resultats de la prova de 
reconeixement mèdic per al concurs oposició d’11 places d’agent de 
Policia Local (exp. 2019/1411/4466). 
 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació del servei per la realització i 
lliurament de l‘informe de resultats de la prova reconeixement   mèdic que es 
contempla a les bases del concurs oposició  per a la provisió de 3 places d’agent 
de la Policia Local de l’Ajuntament d’Esplugues Llobregat, aprovades per la Junta 
de Govern Local en data 11 d’octubre de 2018 i ampliades a un total d’11 places 
per decret de l’Alcaldia d’11 de març d’enguany. 
 
Tipus de contracte: Contracte menor 
Objecte: El contracte té per objecte el servei de reconeixement mèdic, i lliurament 
de l‘informe de resultats de la prova Reconeixement mèdic contemplada a les 
bases d’agent de la Policia Local de l’Ajuntament d’Esplugues Llobregat 
Procediment de contractació: Contracte menor. Tramitació: Ordinària 
Codi CPV: 85141000-9 
Preu del contracte: 1375, 00 Exempt d’IVA  
Durada: Des de l’adjudicació del contracte, fins  el  lliurat de l’informe de 
resultats, que com a molt es preveu abans de 31 de juliol de 2019. 
 



A l’expedient administratiu consta degudament incorporada la Memòria 
justificativa en la que resta acreditada la necessitat de la contractació i que no 
han estat alterades les regles generals de la contractació. 
 
Consta també a l’expedient les ofertes de les següents empreses: Policlínica 
Guadalupe, Clínica Diagonal, Mbprevent. 
 
Consta també a l’expedient l’oferta presentada Policlínica Guadalupe amb NIF 
B66339938 per import de 1375,00 exempt d’IVA, 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 l’empresa que es 
proposa com a contractista no ha subscrit amb aquest Ajuntament altres 
contractes menors que individual o conjuntament superin les xifres límit per 
aquest tipus de contracte. 
 
Ha estat comprovada de crèdit adequat i suficient en el pressupost de la 
corporació per a l’exercici 2019. 
 
Per la qual cosa i de conformitat amb el que s’estableix a la Disposició Addicional 
Segona de la Llei 9/2107, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 
S’acorda: 
 
1. Aprovar  l’expedient de contractació la MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL 
CONTRACTE MENOR incorporada i la incorporada a l’expedient, aprovant 
expressament la necessitat de procedir a aquesta contractació que té per objecte 
el servei de, realització i lliurament de l‘informe de resultats de la prova 
reconeixement mèdic contemplada a les bases d’agent de la Policia Local de 
l’Ajuntament d’Esplugues Llobregat, aprovades per la Junta de Govern Local en 
data 11 d’octubre de 2018 i ampliades a un total d’11 places per decret d’Alcaldia 
d’11 de març d’enguany.   
 
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 1375,00, Exempt d’IVA. 
Adjudicar el contracte a Policlínica Guadalupe, S.L., amb NIF B66339938, per 
import de 1375,00 exempt d’IVA. 
 
4. Adjudicar el contracte a Policlínica Guadalupe, S.L. amb NIF B66339938 per 
import de 1.375,00€, Exempt d’IVA. El preu del contracte s’ha calculat sobre el 
preu unitari de 125,00€/candidat, sobre una estimació de 11 persones 
candidates.  
 
5. Especificacions tècniques: 
 
Aquest Reconeixement mèdic té com a referent les bases reguladores del 
present procés selectiu. 



 
Consisteix en un reconeixement mèdic realitzat per metges o metgesses 
col·legiats, per comprovar que no es detecta en els o les aspirants l’existència 
de cap de les exclusions mèdiques establertes en l’annex 2 de les bases del 
concurs oposició i detallades a la Memòria justificativa 
 
També els professionals metges o metgesses col·legiats  hauran de comprovar 
que les persones aspirants han de tenir una alçada mínima d’1,60 per les dones 
i d’1,65 pels homes.  
 
El calendari estarà sotmès al desenvolupament de les proves anteriors del 
procés. Per tant es demana disponibilitat per adaptar-se als terminis que es vagin 
marcant dins del procés selectiu. 
 
- Informe de resultats es lliurarà en el termini d’uns 15 dies des de la realització 
de les proves: es detallaran els resultats obtinguts mitjançant una llista de 
persones avaluades, amb la valoració d’apte o no apte. 
 
- L’empresa contractada s’obliga i es compromet per si mateixa i per tots els seus 
col·laboradors, a guardar absolut sigil sobre les dades de caràcter personal que 
conegui i a introduir-les en arxius i bases de dades per a la realització del servei, 
així com la matèria dels exàmens que elabori, editi i corregeixi. També esta 
obligada a no fer públic o manipular dades que conegui amb ocasió o com a 
conseqüència de l’execució d’aquest contracte, aquesta obligació seguirà vigent 
un cop el contracte s’hagi extingit, per finalització del seu termini o objecte, per 
resolució o qualsevol altre causa legalment admesa. 
 
- Així mateix complirà amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades 
de caràcter personal i normes que la desenvolupin. 
 
Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent de 1375,00€ 
exempt d’IVA, a càrrec de la partida 119200722607, del pressupost municipal en 
vigor, a favor de Policlínica Guadalupe amb NIF B66339938. 
 
6. El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’Ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura o factures 
corresponents degudament signades per l’adjudicatària i degudament 
conformades per la persona designada responsable del projecte. 
 
7. El contracte estarà vigent des de la seva adjudicació fins el lliurament de 
l’informe de resultats, que com a molt es preveu abans fins el 31 de juliol de 
2019.  
 
8. La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, serà la coordinadora tècnica, la Sra. ... 
 
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.  



 
 
13. Proposta d’adjudicació del contracte menor de serveis postals i 
telegràfics (exp. 2019/4737/1411). 
 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació dels serveis postals i telegràfics 
per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 
  
Tipus de contracte: Servei 
 
Objecte: Contracte menor de serveis postals i telegràfics per l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat 
 
Procediment de contractació: Contracte menor. Tramitació: Ordinària 
 
Codi CPV: 64000000- 0 
 
Valor estimat del contracte: 14.900,00€ 
 
IVA contracte: 697,73€ 
 
Preu: 15.597,73€ 
 
Duració: El contracte menor tindrà vigència màxima fins a 31 de desembre 
d’enguany, a comptar des del dia següent al de la notificació de l’Acord 
d’adjudicació. 
 
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 SOCIEDAD ESTATAL 
CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A amb NIF A83052407, per import de 
15.597,73€ 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 i amb idèntic 
objecte contractual, de conformitat amb el previst en la Instrucció 1/2019, de 28 
de febrer de 2019, de l’Oficina Independent de Regulació i Supervisió de la 
Contractació. 
 
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 els serveis 
postals i telegràfics per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 
 
2.- Declarar que s’ha procedit a la comprovació de la regla d’incompatibilitat de 
l’article 118.3 de la Llei 9/2017. 
 
3.- Aprovar el pressupost del contracte per import de 14.900,00€, més 697,73€ 
corresponents al 21% d’IVA, d’aquells preus unitaris que estan subjectes a l’IVA. 
 
4.- Adjudicar el contracte a SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, 
S.A. NIF A83052407, d’acord amb els preus unitaris consignats en l’oferta 
presentada, per import màxim 14.900,00€, més 697,73€ corresponents al 21% 
d’IVA, sent un import total de 15.597,73€, IVA inclòs. 
 
5.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
un import màxim de 15.597,73 euros, IVA inclòs, a càrrec de la partida 11-92000-
22201 Despeses postals, del pressupost municipal en vigor, a favor de 
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. NIF A83052407. 
 
6.- El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura o factures 
corresponents degudament signades per l’adjudicatària i degudament 
conformades per la persona designada responsable del projecte. 
 
7.- El contracte menor tindrà vigència màxima fins a 31 de desembre d’enguany, 
a comptar des del dia següent al de la notificació de l’Acord d’adjudicació. 
 
8.- La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, serà el coordinador de Serveis Subalterns i Compres. 
 
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 
 
 

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 

 

14. Proposta d'acceptació de l'aportació econòmica en concepte del fons 
de prestació per al "Finançament àmbit Benestar Social" de la Diputació de 
Barcelona (exp. 2019/4680/2240). 
 



La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en data 20 de desembre de 
2018 va aprovar el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2019, el seu 
règim regulador i convocatòria per a la concessió de recursos, en el marc del 
Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. Entre els 
recursos econòmics que ofereix la Diputació es troben els fons de prestació, 
consistents en transferències dineràries regulars per al finançament de serveis i 
estructures de gestió local, que s’atorguen per concessió directa i no requereixen 
sol·licitud prèvia. 
 
El fons de prestació “Finançament de l’àmbit de benestar social” inclòs al Catàleg 
de serveis de l’any 2019 de la Diputació de Barcelona, garanteix als ajuntaments 
de fins a 300.000 habitants una dotació econòmica destinada a donar suport a la 
prestació dels serveis socials bàsics de competència obligatòria i al 
desenvolupament de programes socials. L’aportació s’estableix en base al tram 
poblacional de cada municipi. La ràtio establerta per als municipis de 20.000 a 
99.999 habitants és de 2,37 euros/habitant, prenent com a referència el padró 
municipal d’habitants (dades INE) de data 1 de gener de 2018. 
 
En data 7 de març d’enguany, s’ha registrat la notificació del text la Junta de 
Govern de la Diputació de Barcelona de 28 de febrer de 2019, aprovant 
l’atorgament a l’Ajuntament d’Esplugues d’un import de 109.861,35 euros, en 
concepte de fons de prestació per al finançament de l’àmbit de benestar social. 
El període d’execució està comprès entre l’1 de gener i el 31 desembre de 2019, 
i el termini de justificació entre l’1 de febrer i el 30 d’abril de 2020. 
 
L’acceptació expressa d’aquesta concessió haurà de ser comunicada a través 
del Portal de tràmits PMT de la Diputació de Barcelona abans de l’1 de juliol de 
2019. 
 
D’acord amb l’exposat, es proposa l’acceptació total de l’aportació atorgada per 
la Diputació de Barcelona (Servei d’Acció Social), per un import de 109.861,35 
euros (codi XGL 19/Y/265533), en concepte de fons de prestació per al 
“finançament de l’àmbit de benestar social”, en el marc del Catàleg de la Xarxa 
de Governs Locals de l’any 2019. Aquest import serà destinat a l’execució 
d’actuacions incloses a la cartera de serveis socials bàsics. 
 
L’aportació aprovada l’any 2018 per aquest concepte va ser de 109.677,10 euros. 
 
D’acord amb l’exposat, 
 
Vist l’informe tècnic 
  
S’acorda: 
 
ÚNIC.- L’acceptació de la totalitat de l’aportació atorgada per la Diputació de 
Barcelona – Àrea d’Atenció a les Persones (Servei d’Acció Social), per un import 
de 109.861,35€ (codi XGL 19/Y/265533), en concepte de fons de prestació per 
al “finançament de l’àmbit de benestar social”,  en el marc del Catàleg de la 
Xarxa de Governs Locals de l’any 2019. Aquest import serà destinat a l’execució 
d’actuacions incloses a la cartera de serveis socials bàsics. 



 
 
15. Proposta d’acceptació de l’aportació econòmica relativa al "Programa 
complementari per a la garantia del benestar social" de la Diputació de 
Barcelona 2019 (exp. 2019/4697/2240). 
 
La Diputació de Barcelona ha comunicat l’aprovació per la seva Junta de Govern 
de data 28 de febrer de 2019 del Programa complementari per a la garantia del 
benestar social, corresponent  a l’any 2019, i de la concessió a l’Ajuntament 
d’Esplugues d’un l’import de 77.477,33 euros. Aquest Programa té per objecte 
garantir el benestar social contribuint a la cobertura de les necessitats socials 
bàsiques, reforçant els equips professionals de serveis socials, atenent les 
situacions urgents o de greu necessitat social, donant suport a la prestació de 
serveis d’atenció domiciliària i del transport adaptat, a la realització d’activitats 
socioeducatives i de lleure infantil; així com altres actuacions de l’àmbit de 
serveis socials i d’atenció a les persones. 
 
L’aportació als ens locals es basa en criteris de població del municipi, i es calcula 
com segueix: 
 
- Un import fix en funció del tram de població del municipi (Dades 2018 INE): 
60.000 euros, per als municipis de 20.001 a 50.000 habitats. 
 
- Un import variable segons el nombre d’habitants del municipi a raó de 0,699723 
euros/habitant. 
 
- La xifra resultant d’aquests dos primers càlculs es pondera en base a la Renda 
Familiar Disponible Bruta - RFDB/habitant 2015 – IDESCAT). 
 
- Finalment, per obtenir l’aportació a cada municipi, s’aplica un factor 
d’ajustament. 
 
L’atorgament dels ajuts vinculats a aquest Programa es du a terme pel 
procediment de concessió directa. Els ens destinataris que desitgin beneficiar-
se del pagament avançat hauran de presentar l’acceptació expressa abans del 
28 de juny de 2019 a través del Portal de tràmits PMT de la Diputació, el que 
permetrà l’abonament d’una bestreta pel 50% de l’import concedit. 
 
El període d’execució de està comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 
2019, i el termini de justificació entre el 3 de febrer i el 30 d’abril de 2020. 
Les despeses dels  serveis o activitats objectes d’ajut han d’estar vinculades 
amb els següents àmbits: 
 
Cobertura de necessitats socials bàsiques: 
 
- Ajuts relacionats amb el lloguer o la hipoteca de l’habitatge habitual i/o la pèrdua 
temporal o permanent d’habitatge per desnonament o altra causa major. 
- Ajuts per a l’alimentació i les necessitats bàsiques de subsistència.  



- Ajuts per a combatre la pobresa energètica, determinada pels criteris tècnics 
dels serveis socials, en coordinació amb altres programes desenvolupats per 
altres institucions públiques.  
 
Reforç dels equips professionals de serveis socials: ajuts destinats al pagament 
del personal dels equips de serveis socials municipals. 
 
Atenció a situacions urgents o de greu necessitat social, en funció dels criteris 
tècnics de serveis socials. 
 
Suport per garantir la prestació de serveis d’atenció domiciliària i del transport 
adaptat. 
 
Activitats socioeducatives i de lleure infantil: ajuts per a la realització d’activitats 
extraescolars, casals, colònies d’estiu i adquisició de material escolar. 
 
Qualsevol actuació anàloga de l’àmbit de serveis socials i d’atenció a les 
persones. 
 
Adjudicació de prestacions econòmiques o de subvencions. 
 
L’aportació aprovada per a l’any 2018 per aquest mateix concepte va ser de 
97.250,11 euros. 
 
Vist l’informe de la tècnica competent. 
 
S’acorda: 
 
UNIC.- L’acceptació total de l’ajut atorgat per la Diputació de Barcelona, per un 
import de 77.477,33 euros (Codi XGL 19/X/265788), en concepte de “Programa 
complementari per a la garantia del benestar social” per a l’any 2019, en el marc 
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 
 
 
16. Proposta d’aprovació del conveni de cessió d’ús de l’oficina 
d’emancipació a favor de Fundesplai per a la realització del programa 
formatiu del projecte “Jove Valor” (exp. 2019/4707/1374). 
 
Antecedents: 
 
L’Ajuntament és titular, en propietat de les dependències d’equipament municipal 
de l’oficina Jove, on es troba l’Aula de Formació de l’Oficina Jove. 
 
La Fundació Catalana de l'Esplai, ha proposat a l'Ajuntament d'Esplugues de 
Llobregat poder dur a terme un curs adreçat als joves dins el programa de 
Garantia Juvenil, amb el nom de “Projecte Jove Valor”. 
 
“Jove Valor” és un projecte de programa “Noves oportunitats 2018-2020“ dirigit a 
joves d’entre 18 i 25 anys, en situació de risc de vulnerabilitat, a través del qual 
descobreixen i milloren el seu talent a partir de l’apoderament i l’enfortiment de 



les seves capacitats proporcionant una nova oportunitat per retornar de nou al 
sistema educatiu o bé al sistema laboral. 
 
Les activitats formatives del programa es duran a terme a l’Aula de formació de 
l’oficina Jove de dilluns a divendres de 14:30 a 17:30 i dimarts de 9 a 14 durant 
el període comprés entre el 15 de maig fins al 31 de desembre del 2019. 
 
Durant el mes d’agost l’equipament romandrà tancat i també les dates que siguin 
festives segons el calendari. 
 
A aquest efecte des de l’Ajuntament col·labora amb l’entitat Fundesplai cedint 
l’espai Aula de formació de l’Equipament municipal Oficina Jove per a la 
realització de les activitats formatives 
 
Vist que l’informe del tècnic de Joventut que ratifica la implicació de l’entitat en el 
moviment associatiu del municipi i el bon ús fet de les instal·lacions cedides 
durant la vigència de l’anterior conveni. 
 
Vist que l’Entitat mostra la seva voluntat de millorar i aprofundir en el seu treball, 
amb el desenvolupament dels projectes aportant un benefici social i cultural a la 
ciutat. 
 
Vist que l’Entitat des de la seva creació s’ha implicat en el moviment associatiu 
del municipi i ha col·laborat amb els diferents departaments de l’Àrea d’Atenció 
a les Persones. 
  
S’acorda: 
 
ÚNIC.- Aprovar el conveni de cessió d’ús de l’espai de l’Aula de formació ubicada 
en l’equipament municipal de l’oficina Jove d’emancipació, situada al carrer 
Angel Guimerà 38 d’Esplugues de Llobregat, a favor de l’entitat Fundesplai, de 
dilluns a divendres de 14:30 a 17:30 i dimarts de 9 a 14 durant el període comprés 
entre el 15 de maig fins al 31 de  desembre del 2019, excepte el mes d’agost en 
que l’espai romandrà tancat, i autoritzar la seva signatura. 
 
La vigència del conveni es perllongarà des de la data de la seva signatura fins el 
31 de desembre de 2019. 
 
 
17. Proposta d'aprovació d'ajuts econòmics puntuals en concepte 
d'emergències socials (exp. 2019/4552/2883). 
 
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 17 sol·licituds de 47 ajuts presentades pels tècnics referents dels 
Serveis Socials Bàsics municipals, amb el vistiplau de la directora d’Acció Social. 
 
Vist el Reglament d'obres, activitats i serveis aprovat mitjançant Decret 179/1995 
de la Generalitat de Catalunya, en la part que regula l'activitat subvencionadora 
de l'Administració. 
  
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g. del Decret 
d’alcaldia núm. 1466, de 18 de juny de 2015, per a la concessió de subvencions 
amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte. 
  
S’acorda: 
 
PRIMER.- Atorgar un total de 47 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  

10/1501 BEB, F SUBMINISTRAMENTS 
AIGÜES DE BARCELONA, 
EMG.CIA, SA CAN CLOTA 71,95 € 

18/943 CB, FL  SUBMINISTRAMENTS 
AIGÜES DE BARCELONA, 
EMG.CIA, SA CAN VIDALET 107,47 € 

16/457 CC, L SUBMINISTRAMENTS 
AIGÜES DE BARCELONA, 
EMG.CIA, SA CAN VIDALET 65,59 € 

16/457 CC, L SUBMINISTRAMENTS 
AIGÜES DE BARCELONA, 
EMG.CIA, SA CAN VIDALET 58,70 € 

16/457 CC, L SUBMINISTRAMENTS 
AIGÜES DE BARCELONA, 
EMG.CIA, SA CAN VIDALET 51,18 € 

16/457 CC, L SUBMINISTRAMENTS 
AIGÜES DE BARCELONA, 
EMG.CIA, SA CAN VIDALET 75,21 € 

10/1053 A, N SUBMINISTRAMENTS 
AIGÜES DE BARCELONA, 
EMG.CIA, SA LA PLANA 62,62 € 

10/115 GH, R SUBMINISTRAMENTS 
AIGÜES DE BARCELONA, 
EMG.CIA, SA CAN VIDALET 7,03 € 

11/759 CB, AO SUBMINISTRAMENTS 
AIGÜES DE BARCELONA, 
EMG.CIA, SA CAN VIDALET 50,75 € 

11/759 CB, AO SUBMINISTRAMENTS 
AIGÜES DE BARCELONA, 
EMG.CIA, SA CAN VIDALET 41,83 € 

11/759 CB, AO SUBMINISTRAMENTS 
AIGÜES DE BARCELONA, 
EMG.CIA, SA CAN VIDALET 25,61 € 

11/759 CB, AO SUBMINISTRAMENTS 
AIGÜES DE BARCELONA, 
EMG.CIA, SA CAN VIDALET 35,39 € 

11/759 CB, AO SUBMINISTRAMENTS 
AIGÜES DE BARCELONA, 
EMG.CIA, SA CAN VIDALET 37,36 € 

14/119 MM, F SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U CAN CLOTA 61,00 € 
14/119 MM, F SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U CAN CLOTA 65,01 € 
13/298 O, WJ SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U CAN VIDALET 16,09 € 
13/298 O,  WJ SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U CAN VIDALET 17,88 € 
13/298 O, WJ SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U CAN VIDALET 35,02 € 
16/200 PV, RK SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U CAN VIDALET 182,36 € 
17/242 CV, LE SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A CAN VIDALET 136,20 € 
17/242 CV, LE SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A CAN VIDALET 112,89 € 
17/242 CV, LE SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A CAN VIDALET 135,44 € 



17/69 SR, A SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A CAN VIDALET 125,13 € 
17/69 SR, A SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A CAN VIDALET 173,76 € 
17/69 SR, A SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A CAN VIDALET 263,62 € 

18/943 CB, FL  SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A CAN VIDALET 99,78 € 
13/298 O, WJ SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A CAN VIDALET 93,35 € 

10/1053 A, N SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A LA PLANA 19,11 € 
10/1053 A, N SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A LA PLANA 20,29 € 
10/1053 A, N SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A LA PLANA 22,54 € 
10/1053 A, N SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A LA PLANA 17,98 € 
10/1053 A, N SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A LA PLANA 23,16 € 
10/1053 A, N SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A LA PLANA 19,06 € 
10/1053 A, N SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A LA PLANA 22,52 € 
10/1053 A, N SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A LA PLANA 96,32 € 
18/698 DB, PA SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A CAN VIDALET 148,50 € 

10/1501 BEB, F SUBMINISTRAMENTS NATURGY IBERIA, S.A CAN CLOTA 335,18 € 
10/1053 A, N SUBMINISTRAMENTS NATURGY IBERIA, S.A LA PLANA 9,08 € 

10/115 GH, R SUBMINISTRAMENTS IBERDROLA CLIENTES, SAU CAN VIDALET 58,18 € 
10/115 GH, R SUBMINISTRAMENTS IBERDROLA CLIENTES, SAU CAN VIDALET 51,51 € 
16/794 RC, AI SUBMINISTRAMENTS IBERDROLA CLIENTES, SAU CAN VIDALET 15,12 € 
16/794 RC, AI SUBMINISTRAMENTS IBERDROLA CLIENTES, SAU CAN VIDALET 67,53 € 
16/822 JA, E AUDÌFONS AMPLIFON IBERICA, SAU EN CENTRE 225,00 € 
17/522 LL, C DESPESES FARMACIA PS, L CAN VIDALET 51,63 € 
17/522 LL, C DESPESES FARMACIA PS, L CAN VIDALET 20,28 € 

10/1546 MC, EB 
MAT. ESCOLAR / 
COLONIES  INSTITUT LA MALLOLA CENTRE 470,00 € 

13/89 PG, PJ DEUTE LLOGUER VISOREN RENTA SAU CENTRE 6.469,23 € 
 
SEGON.- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions corresponents a una 
despesa total de 10.370,44€, que aniran a càrrec de la partida pressupostària 
68.23100.48010 del pressupost vigent en concepte d’ajuts econòmics puntuals 
per atendre les següents situacions d’emergències socials, a favor de les 
persones que es relacionen, amb el imports que així mateix s’indiquen: 
 

EXP SIAS NOM USUARI CREDITOR IMPORT  
10/1501 BEB, F AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA 71,95 € 
18/943 CB, FL  AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA 107,47 € 
16/457 CC, L AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA 65,59 € 
16/457 CC, L AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA 58,70 € 
16/457 CC, L AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA 51,18 € 
16/457 CC, L AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA 75,21 € 

10/1053 A, N AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA 62,62 € 
10/115 GH, R AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA 7,03 € 
11/759 CB, AO AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA 50,75 € 
11/759 CB, AO AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA 41,83 € 
11/759 CB, AO AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA 25,61 € 
11/759 CB, AO AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA 35,39 € 



11/759 CB, AO AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA 37,36 € 
14/119 MM, F ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U 61,00 € 
14/119 MM, F ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U 65,01 € 
13/298 O, WJ ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U 16,09 € 
13/298 O,  WJ ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U 17,88 € 
13/298 O, WJ ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U 35,02 € 
16/200 PV, RK ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U 182,36 € 
17/242 CV, LE ENDESA ENERGIA S.A 136,20 € 
17/242 CV, LE ENDESA ENERGIA S.A 112,89 € 
17/242 CV, LE ENDESA ENERGIA S.A 135,44 € 
17/69 SR, A ENDESA ENERGIA S.A 125,13 € 
17/69 SR, A ENDESA ENERGIA S.A 173,76 € 
17/69 SR, A ENDESA ENERGIA S.A 263,62 € 

18/943 CB, FL  ENDESA ENERGIA S.A 99,78 € 
13/298 O, WJ ENDESA ENERGIA S.A 93,35 € 

10/1053 A, N ENDESA ENERGIA S.A 19,11 € 
10/1053 A, N ENDESA ENERGIA S.A 20,29 € 
10/1053 A, N ENDESA ENERGIA S.A 22,54 € 
10/1053 A, N ENDESA ENERGIA S.A 17,98 € 
10/1053 A, N ENDESA ENERGIA S.A 23,16 € 
10/1053 A, N ENDESA ENERGIA S.A 19,06 € 
10/1053 A, N ENDESA ENERGIA S.A 22,52 € 
10/1053 A, N ENDESA ENERGIA S.A 96,32 € 
18/698 DB, PA ENDESA ENERGIA S.A 148,50 € 

10/1501 BEB, F NATURGY IBERIA, S.A 335,18 € 
10/1053 A, N NATURGY IBERIA, S.A 9,08 € 

10/115 GH, R IBERDROLA CLIENTES, SAU 58,18 € 
10/115 GH, R IBERDROLA CLIENTES, SAU 51,51 € 
16/794 RC, AI IBERDROLA CLIENTES, SAU 15,12 € 
16/794 RC, AI IBERDROLA CLIENTES, SAU 67,53 € 
16/822 JA, E AMPLIFON IBERICA, SAU 225,00 € 
17/522 LL, C PS, L 51,63 € 
17/522 LL, C PS, L 20,28 € 

10/1546 MC, EB INSTITUT LA MALLOLA 470,00 € 
13/89 PG, PJ VISOREN RENTA SAU 6.469,23 € 

 
TERCER.- Les quantitats reconegudes en la present proposta, per valor total de  
10.370,44 euros, seran pagades de forma individualitzada, als creditors següents: 
 

EXP.SIAS CREDITOR 
NIF 
CREDITOR DADES BANCÀRIES IMPORT 

10/1501 AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA A66098435 ES6121008740560200268061 71,95 € 
18/943 AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA A66098435 ES6121008740560200268061 107,47 € 
16/457 AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA A66098435 ES6121008740560200268061 65,59 € 
16/457 AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA A66098435 ES6121008740560200268061 58,70 € 
16/457 AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA A66098435 ES6121008740560200268061 51,18 € 



16/457 AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA A66098435 ES6121008740560200268061 75,21 € 
10/1053 AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA A66098435 ES6121008740560200268061 62,62 € 

10/115 AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA A66098435 ES6121008740560200268061 7,03 € 
11/759 AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA A66098435 ES6121008740560200268061 50,75 € 
11/759 AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA A66098435 ES6121008740560200268061 41,83 € 
11/759 AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA A66098435 ES6121008740560200268061 25,61 € 
11/759 AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA A66098435 ES6121008740560200268061 35,39 € 
11/759 AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA A66098435 ES6121008740560200268061 37,36 € 
14/119 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U B82846825 ES6401980601642010445829 61,00 € 
14/119 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U B82846825 ES6401980601642010445829 65,01 € 
13/298 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U B82846825 ES6401980601642010445829 16,09 € 
13/298 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U B82846825 ES6401980601642010445829 17,88 € 
13/298 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U B82846825 ES6401980601642010445829 35,02 € 
16/200 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U B82846825 ES6401980601642010445829 182,36 € 
17/242 ENDESA ENERGIA S.A A81948077 ES3801980601662023216928 136,20 € 
17/242 ENDESA ENERGIA S.A A81948077 ES3801980601662023216928 112,89 € 
17/242 ENDESA ENERGIA S.A A81948077 ES3801980601662023216928 135,44 € 
17/69 ENDESA ENERGIA S.A A81948077 ES3801980601662023216928 125,13 € 
17/69 ENDESA ENERGIA S.A A81948077 ES3801980601662023216928 173,76 € 
17/69 ENDESA ENERGIA S.A A81948077 ES3801980601662023216928 263,62 € 

18/943 ENDESA ENERGIA S.A A81948077 ES3801980601662023216928 99,78 € 
13/298 ENDESA ENERGIA S.A A81948077 ES3801980601662023216928 93,35 € 

10/1053 ENDESA ENERGIA S.A A81948077 ES3801980601662023216928 19,11 € 
10/1053 ENDESA ENERGIA S.A A81948077 ES3801980601662023216928 20,29 € 
10/1053 ENDESA ENERGIA S.A A81948077 ES3801980601662023216928 22,54 € 
10/1053 ENDESA ENERGIA S.A A81948077 ES3801980601662023216928 17,98 € 
10/1053 ENDESA ENERGIA S.A A81948077 ES3801980601662023216928 23,16 € 
10/1053 ENDESA ENERGIA S.A A81948077 ES3801980601662023216928 19,06 € 
10/1053 ENDESA ENERGIA S.A A81948077 ES3801980601662023216928 22,52 € 
10/1053 ENDESA ENERGIA S.A A81948077 ES3801980601662023216928 96,32 € 
18/698 ENDESA ENERGIA S.A A81948077 ES3801980601662023216928 148,50 € 

10/1501 NATURGY IBERIA, S.A A81948077 ES4321000900910211395503 335,18 € 
10/1053 NATURGY IBERIA, S.A A81948077 ES4321000900910211395503 9,08 € 

10/115 IBERDROLA CLIENTES, SAU A95758389 ES6321002931990200442102 58,18 € 
10/115 IBERDROLA CLIENTES, SAU A95758389 ES6321002931990200442102 51,51 € 
16/794 IBERDROLA CLIENTES, SAU A95758389 ES6321002931990200442102 15,12 € 
16/794 IBERDROLA CLIENTES, SAU A95758389 ES6321002931990200442102 67,53 € 
16/822 AMPLIFON IBERICA, SAU A59198770 ES9701822372330201512896 225,00 € 
17/522 PS, L 34788263G ES9521000028730200598329 51,63 € 
17/522 PS, L 34788263G ES9521000028730200598329 20,28 € 

10/1546 INSTITUT LA MALLOLA Q5855783F ES4800811699560001026112 470,00 € 
13/89 VISOREN RENTA SAU A63951370 ES3401828992090201508574 6.469,23 € 

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



 
 
18. Proposta de resolució de sol·licituds de subvenció de l’Àmbit d’Acció 
Social i Ciutadania i del departament de Comerç, mitjançant concurrència 
competitiva, any 2019 (exp. 2019/700/2243). 
 
Amb la finalitat de fomentar el compliment d’objectius d’interès local i la 
consolidació del teixit associatiu del municipi, l’Ajuntament d’Esplugues destina 
una part dels seus pressupostos a l’atorgament d’ajuts econòmics de suport per 
a activitats ciutadanes. 
 
La concessió d’aquest ajuts es du a terme mitjançant convocatòria d’un concurs 
de subvencions que permet a les entitats, als  ciutadans i a les  ciutadanes del 
municipi presentar els seus projectes que tenen per objecte el fomentar una 
activitat d’utilitat pública o d’interès social i obtenir, en règim de concurrència 
competitiva, una subvenció destinada a la seva execució. 
 
En aquest sentit, la Junta de Govern Local de data 21 de desembre de 2018 va 
aprovar les Bases específiques reguladores de l’atorgament de subvencions de 
l’àmbit d’Acció Social i Ciutadania i del Departament de Comerç de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat, any 2019, i va acordar la convocatòria corresponent, 
en data 25 de gener de 2019. 
 
El termini de presentació d’aquestes sol·licituds es va fixar des de la data de 
publicació de les bases reguladores fins el 15 de març de 2019, la qual cosa es 
va publicar d’acord amb els mecanismes legalment establerts. 
 
Al respecte, les sol·licituds presentades son les següents: 
 

ACCIÓ SOCIAL 

Entitats N.I.F. Concepte Import 
sol·licitat 

FUNDACIÓ SANTA MAGDALENA G62473038 Sastrinyols 8.000,00 € 

FUNDACIÓ PRIVADA ASPROSEAT 
PROA ESPLUGUES G61766986 Abona't al compost 799,79 € 

 
COMERÇ 

Entitats N.I.F. Concepte Import 
sol·licitat 

UNIÓ DE BOTIGUERS 
D'ESPLUGUES I COMERCIANTS 
D'ESPLUGUES 

G58612979 Dinamització comercial 2.000,00 € 

XARXA DE DONES 
EMPRENEDORES D'ESPLUGUES G65709909 Dona i comerç 2.000,00 € 

 



COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 

Entitats N.I.F. Projecte Import 
sol·licitat 

FUNDACIO JOSEP 
COMAPOSADA G59936336 Dona, igualtat i treball digne al Marroc 

2019-2022 9.000,00 € 

ASSOCIACIÓ DIAS G65902371 

El futuro es verde y lila. Construyendo 
nuevas formas de relacionarse entre 
mujeres y hombres jóvenes de 
Medellín 

9.000,00 € 

FUNDACIO JUAN 
CIUDAD G78519303 

Mejora de la atención sanitaria de las 
personas del 
Subcounty,Tigania,Kenya 

9.000,00 € 

ASSEMBLEA COMARCAL 
CREU ROJA A 
ESPLUGUES DE 
LLOBREGAT - ST. JUST 
DESVERN 

Q2866001G 

Apoyo al municipio de Maputo 
mediante acciones comunitarias que 
promueven la salud pública y la 
mejora de la gestión medioambiental  

9.000,00 € 

FUNDACIÓ PAU I 
SOLIDARITAT  G61538187 Defensa i promoció dels drets 

humans laborals a Colòmbia 9.000,00 € 

FUNDACIÓN VICENTE 
FERRER G09326745 Promogut el dret a la salut sexual i 

reproductiva al districte d'Anantapur 9.000,00 € 

 
CULTURA 

Entitats N.I.F. Concepte Import 
sol·licitat 

ESPLUGA VIVA G58698424  Abril literari 1.200,00 € 

ESPLUGA VIVA G58698424  Pati blau 1.200,00 € 

ASSOCIACIÓ DE DONES DE LA 
PLANA G58595448 Trobada de puntaires 1.200,00 € 

COORDINADORA D'ENTITATS DE 
CULTURA POPULAR 
D'ESPLUGUES 

G64681166 

Projecte d'activitats del 
30è aniversari de la 
recuperació de la  Festa 
Major de Sta. Magdalena 

2.531,00 € 

ASSOCIACIO DE DONES 
ESCRIPTORES D'ESPLUGUES G67019422 

Edició lliure de relats, 
concurs literari, xerrades i 
sortides de culte 

1.500,00 € 

ASSOCIACIO DE VEINS 
DISTRICTE PRIMER BARRI 
CENTRE 

V60153285 Flors al carrer 2019 700,00 € 

ASSOCIACIÓ AMICS DE LA 
MICOLOGIA G58545682 

Activitats boletaires i mico 
cultura pel poble 
d’Esplugues 

2.660,00 € 

ASSOCIACIÓ D'AMICS DE LES 
SEVILLANES D'ESPLUGUES G65863151 Sevillanes 1.100,00 € 

COLLA INFANTIL BOIETS 
ESQUITXAFOCS G62490032 Projecte carnaval 845,32 € 



CULTURA 

ASSOCIACIO TEATRE I PUNT G66892621 Teatre i animació 
sociocultural 1.800,00 € 

ASSOCIACIÓ DE FESTES 
POPULARS D'ESPLUGUES DE 
LLOBREGAT 

G65820425 Festa Major Sant Mateu 
2019 11.400,00 € 

COLLA DE CASTELLERS 
D'ESPLUGUES G60433828 

Actes commemoratius 25è 
aniversari Colla Castellers 
d'Esplugues de Llobregat 

9.000,00 € 

COLLA DE DIABLES 
D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT 
LES TORIES 

G63262539 Vestits 1.500,00 € 

COLLA DE DIABLES 
D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT 
LES TORIES 

G63262539 Correfocs infantils 3.000,00 € 

AGRUPACIÓ PRO-ARTS 
MUSICALS D'ESPLUGUES  G60418837 Disco fòrum - àudio visuals 

comentats 700,00 € 

ASSOCIACIO CULTURAL 
ESCAMOT TRABUCAIRE 
D'ESPLUGUES 

G67135756 Activitat ordinària 3.000,00 € 

ASSOCIACIÓ CULTURAL GENT 
CONSTRUCTIVA D'ESPLUGUES G65618845 Projecte de curs 2019 5.000,00 € 

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS LA 
PLANA-MONTESA G58807405 40è aniversari de l'entitat  2.500,00 € 

ASSOCIACIÓ PASTORETS 
D'ESPLUGUES G65510349 Exposició : 20 anys de 

pastorets al Brillas 1.906,00 € 

COLLA DE GEGANTERS 
D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT V58660838 Nova bestia de foc 

"Ratpenat" 11.000,00 € 

 
EDUCACIÓ 

Entitats N.I.F. Concepte Import 
sol·licitat 

ESCOLA JOAN MARAGALL Q5855043E Projecte interdisciplinari i setmana 
cultural 2019 1.900,00 € 

IES SEVERO OCHOA Q5855409H Material per a l'activitat d'educació 
física 2.500,00 € 

IES SEVERO OCHOA Q5855409H Activitats i material escolar 3.000,00 € 

IES SEVERO OCHOA Q5855409H Material per l'aula de música 638,61 € 

IES SEVERO OCHOA Q5855409H Dinamització de patis 2.500,00 € 

IES SEVERO OCHOA Q5855409H Trobada d'animació sociocultural i 
turística 1.900,00 € 



EDUCACIÓ 

ESCOLA  ISIDRE MARTÍ Q5855027H Autocars per les colònies escolars 
del curs 18/19 4.573,00 € 

ESCOLA  ISIDRE MARTÍ Q5855027H Consolidació de la Coral Isidre Martí 
per a nens i nenes de l'escola 2.500,00 € 

AMPA ESCOLA FOLCH I 
TORRES G59144022 Extraescolars per a tothom 3.000,00 € 

AMPA ESCOLA FOLCH I 
TORRES G59144022 Música i escola: cant coral i conjunt 

instrumental 3.000,00 € 

AMPA ESCOLA ISIDRE 
MARTI G58831561 Activitats extraescolars curs 2019-

2020 1.200,00 € 

AMPA ESCOLA ISIDRE 
MARTI G58831561 Projecte pati escola Isidre Martí 3.000,00 € 

ESCOLA BRESSOL 
MONTSERRAT F08619074 Desenvolupament motriu 1.819,00 € 

ESCOLA FOLCH I TORRES Q0868051D Biblioteca escolar i foment de la 
lectura : Una finestra al món 5.000,00 € 

ESCOLA FOLCH I TORRES Q0868051D L'artteràpia: una via creativa per 
resoldre dificultats emocionals 4.500,00 € 

ESCOLA OFICIAL 
D'IDIOMES Q0801049H Activitats culturals 1.500,00 € 

ESCOLA BRESSOL 
MONTESA Q5800395E Els espais i els entorns de l'aula 2.500,00 € 

ESCOLA CAN VIDALET Q5856054A L'espai com a generador de 
l'aprenentatge 9.291,50 € 

ESCOLA CAN VIDALET Q5856054A L'ús de robots i la tecnologia per 
aprendre a pensar 7.011,58 € 

ESCOLA LOLA ANGLADA Q5856020B Transport colònies escolars 2.000,00 € 

ESCOLA MATILDE 
ORDUÑA Q5855033F Piscina i transport escolar a 

educació infantil 3.285,04 € 

ESCOLA PRAT DE LA RIBA Q5855037G Transport colònies escolars 2.000,00 € 

AMPA ESCOLA BRESSOL 
MONTESA R5800395E  El nostre pati i l'espai interior 2.000,00 € 

AMPA ESCOLA CAN 
VIDALET G58219692 Acollida matinal 2018-19 2.655,00 € 



EDUCACIÓ 

AMPA ESCOLA JOAN 
MARAGALL G59575878 Festes tradicionals i altres activitats 2.500,00 € 

AMPA ESCOLA JOAN 
MARAGALL G59575878 Festes fi de curs i discoteca per 

alumnes de 5è i 6è 2.100,00 € 

AMPA ESCOLA LOLA 
ANGLADA G58245291 Projecte espais exteriors 2.303,00 € 

AMPA ESCOLA MATILDE 
ORDUÑA  G08853533 Promoció de la convivència de les 

famílies a l'escola Matilde Orduña  3.550,00 € 

AMPA ESCOLA MATILDE 
ORDUÑA  G08853533 

Suport a la millora de la 
infraestructura escolar per a 
activitats lúdiques 

4.000,00 € 

ASSOCIACIO DE MARES I 
PARES D'ALUMNES DE 
L'ESCOLA BRESSOL 
MARTA MATA 

G67187526 Seguimos sumando 1.042,57 € 

ASSOCIACIÓ 
MONTESSORI 
ESPLUGUES 

G67102137 Centre de suport familiar 7.000,00 € 

ESCOLA BRESSOL MARTA 
MATA R5800395E Adequació material bàsic escola 1.720,00 € 

ESCOLA GRAS I SOLER Q0868038A Millora de les tecnologies a l'escola 2.706,77 € 

ESCOLA JOAN MARAGALL Q5855043E El pati que volem 3.500,00 € 

IES JOANOT MARTORELL Q5855630I Espais polivalents 1.306,80 € 

 
ESPORTS 

Entitats N.I.F. Concepte Import 
sol·licitat 

ASSOCIACIÓ 
ESPORTIVA BIELCA G67315630 Parlamentarios solidarios 2.000,00 € 

ATHLETIC CAN VIDALET 
FUTBOL CLUB G65531410 Esports de la federació catalana 

de futbol 2.899,76 € 

CLUB PETANCA 
RECREATIVO 
ESPLUGUES. 

G58105867 Programació anual 2019 6.900,00 € 

CLUB DE BASQUET NOU 
ESPLUGUES G64941552 Torneig de bàsquet junior femení 

Ciutat d'Esplugues 2.000,00 € 

CLUB DE BASQUET NOU 
ESPLUGUES G64941552 Active schoools 2018/19 3.720,00 € 



ESPORTS 

CLUB DE BASQUET NOU 
ESPLUGUES G64941552 Formació i competició en l'esport 

del basquetbol 8.500,00 € 

CLUB DE BASQUET NOU 
ESPLUGUES G64941552 Foment del bàsquet a les escoles 1.000,00 € 

CLUB DE BASQUET NOU 
ESPLUGUES G64941552 Torneig de bàsquet cadet Ciutat 

d'Esplugues 8.000,00 € 

MOTO CLUB 
ESPLUGUES G08893091  

Campionat de Catalunya i 
Espanya 2019 de Trial ,moto 
Cross, velocitat nens, clàssic 
esportiu, moto nàutica, bike 

2.500,00 € 

MOTO CLUB 
ESPLUGUES G08893091  XI Dia de la moto activa 1.880,00 € 

MOTO CLUB 
ESPLUGUES G08893091  X Motor baix clàssic 2019 1.150,00 € 

ESPLU - ARTISTIC CLUB 
PATI G67107201 Festa de la roda 250,00 € 

ESPLU - ARTISTIC CLUB 
PATI G67107201 Jocs esportius escolars 1.200,00 € 

ESPLU - ARTISTIC CLUB 
PATI G67107201 Esport federat  11.029,86 € 

ESPLU - ARTISTIC CLUB 
PATI G67107201 Trofeu d'hivern 1.114,19 € 

ESPLU - ARTISTIC CLUB 
PATI G67107201 Festival fi de curs 1.200,00 € 

ESPLU - ARTISTIC CLUB 
PATI G67107201 Festival trofeu de grups ciutat 

d'Esplugues 550,00 € 

FUNDACIÓ PRO- 
DISMINUÏTS PSÍQUICS 
FINESTRELLES 

G60171253 Activitat bàsquet 800,00 € 

FUNDACIÓ PRO- 
DISMINUÏTS PSÍQUICS 
FINESTRELLES 

G60171253 Activitat futbol sala 800,00 € 

FUNDACIÓ PRO- 
DISMINUÏTS PSÍQUICS 
FINESTRELLES 

G60171253 Activitat petanca i esport federat 600,00 € 

ASSOCIACIO 
ESPORTIVA NORDIC 
WALKING CATALUNYA 

G25620063 Esplugues 360 marxa nòrdica 
salut-condició física -esport 2.906,49 € 

CAN CLOTA - LA PLANA - 
CAN CERVERA F.C. G67179465 Competició federada de futbol 

categoria territorial 9.294,00 € 

CLUB HANDBOL 
ESPLUGUES LES 
MORERES 

G66885500 Handbol per a tothom 1.000,00 € 



ESPORTS 

LIFESAVERS 
ESPLUGUES G67111237 Salvament aquàtic 4.680,00 € 

 
POLITICA DE DONES I USOS DEL TEMPS 

Denominació sol·licitant N.I.F. Concepte Import 
sol·licitat 

ASSOCIACIÓ DE DONES 
DE CAN VIDALET EL 
TALLER 

G62272752 Programació anual 2019 4.000,00 € 

XARXA DE DONES 
EMPRENEDORES 
D'ESPLUGUES 

G65709909 Construint igualtat 600,00 € 

 
JOVENTUT 

Denominació sol·licitant N.I.F. Concepte Import 
sol·licitat 

A. J. CLUB DE ROL I 
ESTRATEGIA ELS 
IMMORTALS 

G61137923 Projecte de curs 2019 1.000,00 € 

ASSOCIACIÓ DIAS G65902371 El feminisme surt al carrer 1.000,00 € 

PRODUCCIONS DEL 
BARRI G64094360 Esplugues Meets Jamaica any 

2019 3.000,00 € 

 
NOVA CIUTADANIA 

Denominació sol·licitant N.I.F. Concepte Import 
sol·licitat 

AL-ASALAH PEL 
DESENVOLUPAMENT I LA 
COOPERACIÓ 

G66881954 Proyecto Al-Asalah 2019 11.919,60 € 

 
       SALUT PÚBLICA 

Entitats N.I.F. Concepte Import 
sol·licitat 

ASOCIACION ESPAÑOLA 
CONTRA EL CANCER - JUNTA 
LOCAL DE ESPLUGUES DE 
LLOBREGAT 

G28197564 Lluita contra el càncer 2019 
a Esplugues de Llobregat 1.000,00 € 

ASSOCIACIO CARDIOPATIES 
CONGENITES G60605318 

Suport a nens i joves amb 
cardiopatia congènita i a les 
seves famílies 

2.000,00 € 

FUNDACIO PRIVADA LLIGA 
CATALANA D'AJUDA 
ONCOLOGICA "ONCOLLIGA" 

G63487607 
Programa d'atenció 
psicosocial a persones amb 
càncer i familiars 

3.000,00 € 

XARXA DE DONES 
EMPRENEDORES D'ESPLUGUES G65709909 Dona i salut 1.000,00 € 

 



Comprovada la documentació presentada, els expedients han estat informats 
pels serveis  corresponents, així com per la Unitat Jurídic-Administrativa de 
l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i per la Intervenció municipal. 
 
D'acord amb el que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions; el 
Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei de Finances Públiques de la Generalitat de Catalunya; el Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya; el Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya; 
l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament; 
les Bases específiques reguladores de l’atorgament de subvencions de l’Àmbit 
d’Acció Social i Ciutadania de l’Ajuntament i del departament de Comerç, any 
2019 i les Bases d'Execució del Pressupost per a l’any 2019. 
 
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.- APROVAR la concessió dels següents ajuts econòmics, en el marc de 
la convocatòria de les Bases específiques reguladores de l’atorgament de 
subvencions de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania de l’Ajuntament i del 
departament de Comerç, any 2019,  a càrrec de les partides pressupostàries 
que s’indiquen: 
 

Partida pressupostària: 68.23100.48000 Suport entitats serveis socials 

Entitats N.I.F. Concepte Import 
concedit 

FUNDACIÓ SANTA MAGDALENA G62473038 Sastrinyols 1.600,00 € 

FUNDACIÓ PRIVADA 
ASPROSEAT PROA ESPLUGUES G61766986 Abona't al compost 159,96 € 

 
Partida pressupostària: 14.43300.48001 Subvencions entitats Desenvolupament Econòmic 
(Comerç) 

Entitats N.I.F. Concepte Import 
concedit 

UNIÓ DE BOTIGUERS D'ESPLUGUES I 
COMERCIANTS D'ESPLUGUES G58612979 Dinamització comercial 2.000,00 € 

XARXA DE DONES EMPRENEDORES 
D'ESPLUGUES G65709909 Dona i comerç 1.800,00 € 

 



Partida pressupostària: 47.32700.48001 Suport solidaritat i cooperació 

Entitats N.I.F. Projecte Import 
concedit 

FUNDACIO JOSEP 
COMAPOSADA G59936336 Dona, igualtat i treball digne al 

Marroc 2019-2022 9.000,00 € 

ASSOCIACIÓ DIAS G65902371 

El futuro es verde y lila. 
Construyendo nuevas formas de 
relacionarse entre mujeres y 
hombres jóvenes de Medellín 

9.000,00 € 

FUNDACIO JUAN CIUDAD G78519303 
Mejora de la atención sanitaria de 
las personas del 
Subcounty,Tigania,Kenya 

9.000,00 € 

ASSEMBLEA COMARCAL 
CREU ROJA A 
ESPLUGUES DE 
LLOBREGAT - ST. JUST 
DESVERN 

Q2866001G 

Apoyo al municipio de Maputo 
mediante acciones comunitarias que 
promueven la salud pública y la 
mejora de la gestión 
medioambiental  

9.000,00 € 

FUNDACIÓ PAU I 
SOLIDARITAT  G61538187 Defensa i promoció dels drets 

humans laborals a Colòmbia 9.000,00 € 

FUNDACIÓN VICENTE 
FERRER G09326745 Promogut el dret a la salut sexual i 

reproductiva al districte d'Anantapur 9.000,00 € 

 
Partida pressupostària: 33.33400.48004 Suport entitats culturals 

Entitats N.I.F. Concepte Import 
concedit 

ESPLUGA VIVA G58698424  Abril literari 740,00 €  

ESPLUGA VIVA G58698424  Pati blau 960,00 €  

ASSOCIACIÓ DE DONES 
DE LA PLANA G58595448 Trobada de puntaires 300,00 €  

COORDINADORA 
D'ENTITATS DE 
CULTURA POPULAR 
D'ESPLUGUES 

G64681166 
Projecte d'activitats del 30è 
aniversari de la recuperació de la  
Festa Major de Sta. Magdalena 

1.620,00 €  

ASSOCIACIO DE DONES 
ESCRIPTORES 
D'ESPLUGUES 

G67019422 Edició lliure de relats, concurs 
literari, xerrades i sortides de culte. 300,00 €  

ASSOCIACIÓ AMICS DE 
LA MICOLOGIA G58545682 Activitats boletaires i mico cultura 

pel poble d’Esplugues 1.620,00 €  

ASSOCIACIÓ D'AMICS 
DE LES SEVILLANES 
D'ESPLUGUES 

G65863151 Sevillanes 300,00 €  

ASSOCIACIO TEATRE I 
PUNT G66892621 Teatre i animació sociocultural 740,00 €  



Partida pressupostària: 33.33400.48004 Suport entitats culturals 
ASSOCIACIÓ DE FESTES 
POPULARS 
D'ESPLUGUES DE 
LLOBREGAT 

G65820425 Festa Major Sant Mateu 2019 5.360,00 €  

COLLA DE CASTELLERS 
D'ESPLUGUES G60433828 

Actes commemoratius 25è 
aniversari Colla Castellers 
d'Esplugues de Llobregat 

1.400,00 €  

COLLA DE DIABLES 
D'ESPLUGUES DE 
LLOBREGAT LES 
TORIES 

G63262539 Vestits 740,00 €  

COLLA DE DIABLES 
D'ESPLUGUES DE 
LLOBREGAT LES 
TORIES 

G63262539 Correfocs infantils 1.180,00 €  

AGRUPACIÓ PRO-ARTS 
MUSICALS 
D'ESPLUGUES 

 G60418837 Disco fòrum - àudio visuals 
comentats 300,00 €  

ASSOCIACIO CULTURAL 
ESCAMOT TRABUCAIRE 
D'ESPLUGUES 

G67135756 Activitat ordinària 520,00 €  

ASSOCIACIÓ CULTURAL 
GENT CONSTRUCTIVA 
D'ESPLUGUES 

G65618845 Projecte de curs 2019 1.180,00 €  

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS 
LA PLANA-MONTESA G58807405 40è aniversari de l'entitat 1.840,00 €  

ASSOCIACIÓ 
PASTORETS 
D'ESPLUGUES 

G65510349 Exposició : 20 anys de pastorets al 
Brillas 960,00 €  

 
Partida pressupostària: 47.32600.48000 Subvencions activitats extraescolars (Educació) 

Entitats N.I.F. Concepte Import 
concedit 

ESCOLA JOAN 
MARAGALL Q5855043E Projecte interdisciplinari i setmana 

cultural 2019 1.347,47 € 

ESCOLA JOAN 
MARAGALL Q5855043E El pati que volem 1.347,47 € 

ESCOLA  ISIDRE MARTÍ Q5855027H Autocars per les colònies escolars 
del curs 18/19 866,04 € 

ESCOLA  ISIDRE MARTÍ Q5855027H Consolidació de la Coral Isidre Martí 
per a nens i nenes de l'escola 1.034,43 € 

AMPA ESCOLA FOLCH I 
TORRES G59144022 Extraescolars per a tothom 1.275,00 € 

AMPA ESCOLA FOLCH I 
TORRES G59144022 Música i escola: cant coral i conjunt 

instrumental 1.419,34 € 

AMPA ESCOLA ISIDRE 
MARTI G58831561 Activitats extraescolars curs 2019-

2020 1.200,00 € 



Partida pressupostària: 47.32600.48000 Subvencions activitats extraescolars (Educació) 

AMPA ESCOLA ISIDRE 
MARTI G58831561 Projecte pati escola Isidre Martí 1.226,89 € 

ESCOLA BRESSOL 
MONTSERRAT F08619074 Desenvolupament motriu 1.226,89 € 

ESCOLA FOLCH I 
TORRES Q0868051D Biblioteca escolar i foment de la 

lectura : Una finestra al món 1.347,17 € 

ESCOLA FOLCH I 
TORRES Q0868051D L'artteràpia: una via creativa per 

resoldre dificultats emocionals 1.347,17 € 

ESCOLA OFICIAL 
D'IDIOMES Q0801049H Activitats culturals 938,21 € 

ESCOLA BRESSOL 
MONTESA Q5800395E Els espais i els entorns de l'aula 1.347,17 € 

ESCOLA CAN VIDALET Q5856054A L'ús de robots i la tecnologia per 
aprendre a pensar 1.347,17 € 

ESCOLA LOLA ANGLADA Q5856020B Transport colònies escolars 1.178,77 € 

ESCOLA MATILDE 
ORDUÑA Q5855033F Piscina i transport escolar a 

educació infantil 817,92 € 

ESCOLA PRAT DE LA 
RIBA Q5855037G Transport colònies escolars 1.202,83 € 

AMPA ESCOLA 
BRESSOL MONTESA R5800395E  El nostre pati i l'espai interior 745,75 € 

AMPA ESCOLA JOAN 
MARAGALL G59575878 Festes tradicionals i altres activitats 938,21 € 

AMPA ESCOLA LOLA 
ANGLADA G58245291 Projecte espais exteriors 1.299,06 € 

AMPA ESCOLA MATILDE 
ORDUÑA  G08853533 Promoció de la convivència de les 

famílies a l'escola Matilde Orduña  1.347,47 € 

AMPA ESCOLA MATILDE 
ORDUÑA  G08853533 

Suport a la millora de la 
infraestructura escolar per a 
activitats lúdiques 

1.347,47 € 

ASSOCIACIO DE MARES 
I PARES D'ALUMNES DE 
L'ESCOLA BRESSOL 
MARTA MATA 

G67187526 Seguimos sumando 1.034,43 € 

ESCOLA BRESSOL 
MARTA MATA R5800395E Adequació material bàsic escola 1.347,17€ 

ESCOLA GRAS I SOLER Q0868038A Millora de les tecnologies a l'escola 1.010,38 € 

 



Partida pressupostària: 36.34100.48001 Suport entitats esportives 

Entitats N.I.F. Concepte Import 
concedit 

ATHLETIC CAN VIDALET 
FUTBOL CLUB G65531410 Esports de la federació catalana de 

futbol 246,96 € 

CLUB PETANCA 
RECREATIVO 
ESPLUGUES 

G58105867 

Prog. anual (Trofeu Diada) 590,45 € 

Prog. anual (Trofeu Nadal) 594,94 € 

Prog. anual (Competició federada) 698,22 € 

Prog. anual (Projecte generacional / 
integració) 300,00 € 

CLUB DE BASQUET NOU 
ESPLUGUES G64941552 Torneig de bàsquet junior femení 

Ciutat d'Esplugues 1.162,95 € 

CLUB DE BASQUET NOU 
ESPLUGUES G64941552 Active schoools 2018/19 864,35 € 

MOTO CLUB 
ESPLUGUES G08893091  

Campionat de Catalunya i Espanya 
2019 de Trial, moto Cross, velocitat 
nens, clàssic esportiu, moto nàutica, 
bike 

1.515,42 € 

MOTO CLUB 
ESPLUGUES G08893091  XI Dia de la moto activa 608,41 € 

MOTO CLUB 
ESPLUGUES G08893091  X Motor baix clàssic 2019 473,71 € 

ESPLU - ARTISTIC CLUB 
PATI G67107201 Festa de la roda 250,00 € 

ESPLU - ARTISTIC CLUB 
PATI G67107201 Jocs esportius escolars 974,36 € 

ESPLU - ARTISTIC CLUB 
PATI G67107201 Esport federat  1.041,71 € 

ESPLU - ARTISTIC CLUB 
PATI G67107201 Trofeu d'hivern 974,36 € 

ESPLU - ARTISTIC CLUB 
PATI G67107201 Festival fi de curs 1.200,00 € 

ESPLU - ARTISTIC CLUB 
PATI G67107201 Festival trofeu de grups ciutat 

d'Esplugues 550,00 € 

FUNDACIÓ PRO- 
DISMINUÏTS PSÍQUICS 
FINESTRELLES 

G60171253 Activitat bàsquet 639,84 € 



Partida pressupostària: 36.34100.48001 Suport entitats esportives 
FUNDACIÓ PRO- 
DISMINUÏTS PSÍQUICS 
FINESTRELLES 

G60171253 Activitat futbol sala 673,00 € 

FUNDACIÓ PRO- 
DISMINUÏTS PSÍQUICS 
FINESTRELLES 

G60171253 Activitat petanca i esport federat 600,00 € 

ASSOCIACIO 
ESPORTIVA NORDIC 
WALKING CATALUNYA 

G25620063 Esplugues 360 marxa nòrdica salut-
condició física -esport 2.906,49 € 

CAN CLOTA - LA PLANA - 
CAN CERVERA F.C. G67179465 Competició federada de futbol 

categoria territorial 1.540,12 € 

CLUB HANDBOL 
ESPLUGUES LES 
MORERES 

G66885500 Handbol per a tothom 588,21 € 

LIFESAVERS 
ESPLUGUES G67111237 Salvament aquàtic 258,18 € 

 
Partida pressupostària: 11.23101.48000 Suport entitats dones 

Denominació sol·licitant N.I.F. Concepte Import 
concedit 

XARXA DE DONES 
EMPRENEDORES 
D'ESPLUGUES 

G65709909 Construint igualtat 600,00 € 

 
Partida pressupostària: 36.33700.48000 Suport entitats juvenils 

Denominació sol·licitant N.I.F. Concepte Import 
concedit 

A. J. CLUB DE ROL I 
ESTRATEGIA ELS 
IMMORTALS 

G61137923 Projecte de curs 2019 835,82 € 

ASSOCIACIÓ DIAS G65902371 El feminisme surt al carrer 1.000,00 € 

PRODUCCIONS DEL 
BARRI G64094360 Esplugues Meets Jamaica any 

2019 919,40 € 

 
Partida pressupostària: 36.32700.48000 Subvencions entitats nova ciutadania 

Denominació sol·licitant N.I.F. Concepte Import 
concedit 

AL-ASALAH PEL 
DESENVOLUPAMENT I LA 
COOPERACIÓ 

G66881954 Proyecto Al-Asalah 2019 206,31 € 

 



Partida pressupostària: 68.31100.48000 Suport entitats salut 

Entitats N.I.F. Concepte Import 
concedit 

ASOCIACION ESPAÑOLA 
CONTRA EL CANCER - 
JUNTA LOCAL DE 
ESPLUGUES DE 
LLOBREGAT 

G28197564 Lluita contra el càncer 2019 a 
Esplugues de Llobregat 200,00 € 

XARXA DE DONES 
EMPRENEDORES 
D'ESPLUGUES 

G65709909 Dona i salut 200,00 € 

 
Segon.- DESESTIMAR les següents sol·licituds de subvenció per les raons que 
s’esmenten: 
 



Entitat Activitat/Programa Motiu 
ASSOCIACIO 
CARDIOPATIES 
CONGENITES 

Suport a nens i joves amb 
cardiopatia congènita i a les 
seves famílies 

No obté la puntuació mínima 
de 20 punts 

FUNDACIO PRIVADA 
LLIGA CATALANA 
D'AJUDA ONCOLOGICA 
"ONCOLLIGA" 

Programa d'atenció 
psicosocial a persones amb 
càncer i familiars 

No obté la puntuació mínima 
de 20 punts 

COLLA INFANTIL BOIETS 
ESQUITXAFOCS Projecte carnaval 2019 Sol·licitud corresponent a una 

altra convocatòria específica 
ASSOCIACIO DE VEINS 
DISTRICTE PRIMER 
BARRI CENTRE 

Flors al carrer 2019 
Activitat contemplada al 
conveni de col·laboració en 
vigor 

COLLA DE GEGANTERS 
D'ESPLUGUES DE 
LLOBREGAT 

Nova bestia de foc 
"Ratpenat" 

L’activitat no s’ajusta als 
criteris establerts a les Bases 
reguladores de Subvencions, 
àmbit de Cultura 

IES SEVERO OCHOA Material per l'aula de música 

Supera el màxim de 
sol·licituds que poden 
presentar aquest tipus 
d’associació 

IES SEVERO OCHOA Material per a l'activitat 
d'educació física 

Puntuació global assolida 
inferior a la mínima exigida. 

IES SEVERO OCHOA Activitats i material escolar Puntuació global assolida 
inferior a la mínima exigida. 

IES SEVERO OCHOA Dinamització de patis 

Supera el màxim de 
sol·licituds que poden 
presentar aquest tipus 
d’associació 

IES SEVERO OCHOA Trobada d'animació 
sociocultural i turística 

Supera el màxim de 
sol·licituds que poden 
presentar aquest tipus 
d’associació 

AMPA ESCOLA JOAN 
MARAGALL 

Festes fi de curs i discoteca 
per alumnes de 5è i 6è 

Puntuació global assolida 
inferior a la mínima exigida. 

AMPA ESCOLA CAN 
VIDALET Acollida matinal 2018-19 Puntuació global assolida 

inferior a la mínima exigida. 

IES JOANOT MARTORELL Espais polivalents Puntuació global assolida 
inferior a la mínima exigida. 

ASSOCIACIÓ 
MONTESSORI 
ESPLUGUES 

Centre de suport familiar 

El tipus d’associació no 
s’ajusta als criteris establerts a 
les Bases reguladores de 
Subvencions, en l’àmbit 
d’Educació, al no tractar-se 
d’un centre escolar. 

CLUB DE BASQUET NOU 
ESPLUGUES 

Foment del bàsquet a les 
escoles 

Activitat inclosa al conveni en 
vigor 

CLUB DE BASQUET NOU 
ESPLUGUES 

Torneig de bàsquet cadet 
Ciutat d'Esplugues 

Activitat inclosa al conveni en 
vigor 

CLUB DE BASQUET NOU 
ESPLUGUES 

Formació i competició en 
l'esport del basquetbol 

Activitat inclosa al conveni en 
vigor 

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA 
BIELCA Parlamentarios solidarios 

L’activitat no s’ajusta als 
criteris establerts a les Bases 
reguladores de Subvencions, 
àmbit d’Esports. 

ASSOCIACIÓ DE DONES 
DE CAN VIDALET EL 
TALLER 

Programació anual 2019 Activitat inclosa al conveni en 
vigor 

 



Tercer.- NO ADMETRE A TRÀMIT les sol·licituds de subvenció següents, pels 
motius que a continuació es detallen: 
 
Entitat Activitat/Programa Motiu 

AMPA ESCOLA PRAT DE 
LA RIBA 

Reforç del Manteniment 
dels Recursos Educatius 
Tic Tac de l'Escola 

Sol·licitud presentada fora del 
termini establert 

AMPA ESCOLA PRAT DE 
LA RIBA 

Jornada de convivència 
de la comunitat escolar 
curs 2018-2019 

Sol·licitud presentada fora del 
termini establert 

 
Quart.- AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER les obligacions 
corresponents a les concessions aprovades al punt primer del present acord, per 
import total de 132.373,05 euros, a favor de les entitats beneficiaries, amb 
càrrecs totals a les partides següents: 
 

Aplicació 
pressupostària Descripció Crèdit 

destinat 
Imports 

reconeguts 
68 23100 48000 Suport entitats serveis socials 3.000,00 € 1.759,96 € 

47 32700 48001 Suport solidaritat i cooperació 84.038,40 € 54.000,00 € 

33 33400 48004 Suport entitats culturals 29.298,00 € 20.060,00 € 

47 32600 48000 Subvencions activitats extraescolars 30.600,00 € 29.539,88 € 

36 34100 48001 Suport entitats esportives 21.290,00 € 19.251,68 € 

11 23101 48000 Suport entitats dones 600,00 € 600,00 € 

36 33700 48000 Suport entitats juvenils 2.800,00 € 2.755,22 € 

36 32700 48000 Subvencions entitats projectes nova 
ciutadania 1.000,00 € 206,31 € 

68 31100 48000 Suport entitats salut 1.000,00 € 400,00 € 

14 43300 48001 Subvencions Entitats Desenvolupament 
Econòmic 6.000,00 € 3.800,00 € 

  179.626,40 € 132.373,05 € 

 
 
Cinquè.- PRORROGAR, respecte aquest any, la vigència dels convenis de 
col·laboració subscrits amb les següents entitats: 
 

Entitat N.I.F. Projecte 

FUNDACIO JOSEP 
COMAPOSADA G59936336 Dona, igualtat i treball digne al Marroc 2019-

2022  

FUNDACIO JUAN CIUDAD G78519303 Mejora de la atención sanitaria de las personas 
del Subcounty,Tigania,Kenya 

FUNDACIÓ PAU I 
SOLIDARITAT  G61538187 Defensa i promoció dels drets humans laborals 

a Colòmbia 



Entitat N.I.F. Projecte 

FUNDACIÓN VICENTE 
FERRER G09326745 Promogut el dret a la salut sexual i reproductiva 

al districte d'Anantapur 

 
Sisè.- ESTABLIR que l’aprovació de la subvenció  en matèria de cooperació al 
desenvolupament a l’entitat ASSEMBLEA COMARCAL CREU ROJA A 
ESPLUGUES DE LLOBREGAT-SANT JUST DESVERN, amb CIF Q2866001G, 
per a l’any 2019, “Apoyo al municipio de Maputo mediante acciones comunitarias 
que promueven la salud pública y la mejora de la gestión 
medioambiental”.corresponents a les sol·licituds que a continuació s’esmenten, 
se sotmet a la condició suspensiva de l’aprovació del conveni de col·laboració a 
formalitzar entre l’Ajuntament i l’entitat, amb l’objecte de fixar les normes per les 
quals es regirà l'ajut econòmic atorgat pel desenvolupament del projecte 
subvencionat. 
 
Setè.- TRANSFERIR les quantitats següents, amb càrrec a la partida número 
47.32700.48001 Suport Solidaritat i Cooperació, a les contraparts que 
s’esmenten a continuació com a beneficiaris finals dels Projectes de Cooperació 
aprovats al primer punt d’aquesta resolució:  
 

Entitat Projecte Contrapart Quantitat 
atorgada  Nom C.I.F. 

ASSOCIACIÓ DIAS  

El futuro es verde y lila. 
Construyendo nuevas 
formas de relacionarse 
entre mujeres y hombres 
jóvenes de Medellín 

Corporación 
ecológica y 
cultural "Penca 
de Sábila" 

800042546 9.000,00 € 

ASSEMBLEA 
LOCAL DE LA 
CREU ROJA 

Apoyo al municipio de 
Maputo mediante 
acciones comunitarias que 
promueven la salud 
pública y la mejora de la 
gestión medioambiental 

 
Cruz Vermelha  
De 
Moçambique 
(CVM) 

Q2866001G 9.000,00 € 

FUNDACIÓ JOSEP 
COMAPOSADA-
SINDICALISTES 
SOLIDARIS 

Dona, igualtat i treball 
digne al Marroc 2019-
2022  

Federació 
Democràtica 
del Treball del 
Marroc  
 

G59936336 9.000,00 € 

FUNDACIÓ PAU I 
SOLIDARITAT 

Defensa i promoció dels 
drets humans laborals a 
Colòmbia  

Central Unitaria  
De 
Trabajadores 
(CUT) 

G61538187 9.000,00 € 

FUNDACIÓN JUAN 
CIUDAD 

Mejora de la atención 
sanitaria a personas del 
Subcounty,Tigania,Kenya  

Orden 
Hospitalaria de 
San Juan de 
Dios 

G78519303 9.000,00 € 



Entitat Projecte Contrapart Quantitat 
atorgada  Nom C.I.F. 

FUNDACIÓN 
VICENTE FERRER 

Promogut el dret a la salut 
sexual i reproductiva al 
districte d'Anantapur 

Rural/Women 
Devolpment 
Trust 
Fund. Vicente 
Ferrer Índia 

G09326745 9.000,00 € 

 
Vuitè.- ESTABLIR les següents característiques dels projectes subvencionats, 
corresponents a Cooperació al Desenvolupament que hauran de respectar les 
justificacions posteriors a presentar per les entitats beneficiàries: 
 

Entitats Projecte Termini 
d’execució 

Termini per 
justificar 

ASSOCIACIÓ DIAS  

El futuro es verde y lila. 
Construyendo nuevas formas de 
relacionarse entre mujeres y 
hombres jóvenes de Medellín 

31/12/2019 31/03/2020 

ASSEMBLEA LOCAL DE LA 
CREU ROJA 

Apoyo al municipio de Maputo 
mediante acciones comunitarias 
que promueven la salud pública 
y la mejora de la gestión 
medioambiental 

29/12/2019 31/03/2020 

FUNDACIÓ JOSEP 
COMAPOSADA-
SINDICALISTES 
SOLIDARIS 

Dona, igualtat i treball digne al 
Marroc 2019-2022  30/04/2020 31/07/2020 

FUNDACIÓ PAU I 
SOLIDARITAT 

Defensa i promoció dels drets 
humans laborals a Colòmbia  30/09/2020 31/12/2020 

FUNDACIÓN JUAN 
CIUDAD 

Mejora de la atención sanitaria 
de las personas del 
Subcounty,Tigania,Kenya  

28/02/2020 31/05/2020 

FUNDACIÓN VICENTE 
FERRER 

Promogut el dret a la salut 
sexual i reproductiva al districte 
d'Anantapur 

17/12/2019 31/03/2020 

 
Novè.- ESTABLIR que s’entendran acceptades les corresponents subvencions 
per part de les entitats beneficiàries si en el termini de 15 dies hàbils, comptat a 
partir de la recepció de la notificació per cadascuna d’elles, no han manifestat 
expressament la renúncia. 
 
Desè.- COMUNICAR la concessió d’aquests ajuts a la Base de Dades Nacional 
de Subvenciones, com a sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 
Onzè.- NOTIFICAR aquesta resolució a les entitats i persones interessades. 
 



Dotzè.- NOTIFICAR aquesta resolució als Serveis Econòmics, d’Esports, de 
Cultura, de Nova Ciutadania, de Dones i Usos del Temps, de Promoció 
Econòmica, de Cooperació al Desenvolupament, de Joventut, d’Educació i 
d’Acció Social i Salut. 
 
 
19. Proposta de formalització d’un conveni amb ESPLUGA VIVA pel 
desenvolupament del projecte de casal d’estiu any 2019 (exp. 
2019/2392/2244). 
 
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. 
 
En aquest sentit, en els darrers anys, l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat ha 
dirigit la seva política de foment de les activitats privades d’interès públic cap a 
un marc regulador de les relacions amb les entitats que depassa la concepció 
unilateral de la subvenció. La col·laboració de les entitats en esdeveniments de 
participació ciutadana i la seva repercussió en el teixit sòcio-cultural ha consolidat 
una relació fluida d’interès mutu, reflectida en els diferents textos dels convenis 
aprovats en el seu dia pels períodes 2009-2012, 2013-2016, 2017 i 2018, 
regulant diferents aspectes econòmics, de cessions d’ús i suport tècnic. 
 
És en aquest sentit que aquest Ajuntament ve donant suport a l’oferta de les 
entitats del lleure de la ciutat, responent a les noves necessitats socioeducatives 
i culturals que sorgeixen en el nostre entorn. 
 
L’entitat ESPLUGA VIVA ha manifestat el seu interès en seguir mantenint la 
relació amb l’Ajuntament d’Esplugues, mitjançant conveni de col·laboració que 
representi les activitats i compromisos entre ambdues parts. En aquest sentit, en 
data 28 de febrer de 2019 ha presentat la corresponent sol·licitud de formalització 
de conveni pel desenvolupament d’un “Programa d’activitats Casal d’estiu” per 
l’any 2019. 
 
Atès que l’entitat ESPLUGA VIVA es defineix com entitat educativa en el temps 
de lleure d’infants i joves, arrelada i identificada amb un territori, configurada com 
a associació sense afany de lucre, que realitza, a través de la tasca conjunta de 
voluntaris i professionals, un servei a la societat, obert i integrador. 
 
Vist l’informe emès per la tècnica d’Infància i Drets Civils, en el qual es proposa 
acceptar la proposta de l’entitat i la redacció d’un nou conveni, per les activitats i 
quanties en ells expressats. 
 
Donat que aquesta col·laboració ha estat valorada positivament per ambdues 
parts i vist els projectes globals d’actuacions presentat per l’entitat local en 
aquest àmbit, expressant la seva voluntat de mantenir les relacions existents fins 
ara per facilitar la màxima eficàcia en el treball de l’Entitat. 
 



Vist l’informe emès per la Unitat Jurídic - Administrativa de l’Àmbit de Serveis a 
les Persones i la Intervenció Municipal. 
 
Vista la regulació de l’Ordenança general reguladora de la concessió de 
subvencions i les Bases d’Execució del pressupost en vigor. 
 
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g. del Decret 
d’alcaldia núm. 1.466, de 18 de juny de 2015, per a la concessió de subvencions 
amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte. 
 
S’acorda: 
 
Primer.- APROVAR el text del conveni de col·laboració a formalitzar amb l’entitat 
ESPLUGA VIVA, amb CIF G58698424, per un període de vigència d’un any per 
al desenvolupament de les activitats recollides al mateix. 
 
Casal d’estiu infantil 2019 
Casal d’estiu jove 2019 
 
Segon.- RESOLDRE la sol·licitud presentada per l’entitat ESPLUGA VIVA, amb 
CIF G58698424, i ATORGAR una subvenció màxima de 12.000,00 euros, pel 
desenvolupament de les esmentades activitats. 
 
Tercer.- AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER una obligació d’import  
12.000,00 euros, a favor de l’entitat ESPLUGA VIVA, amb CIF G58698424, a 
càrrec de la partida 36 33700 48009 del pressupost ordinari vigent, en concepte 
d’aportació econòmica corresponent a l’any 2019. 
 

ACTIVITAT TOTAL IMPORT PAGAMENT 

Casal d’estiu infantil i Casal 
d’Estiu Jove 2019 

 
12.000,00 € 

9.600,00 € 80 % 
2.400,00€ 20 % 

 
Quart.- PROPOSAR el pagament corresponent al 80% de la despesa aprovada, 
a favor de l’entitat ESPLUGA VIVA, amb CIF G58698424, per import total de 
9.600,00 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 Dades 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 
d’Infància i Drets Civils. 
 



 
20. Proposta de justificació d’una subvenció atorgada en 2018 a CENTRE 
D'ESTUDIS COMARCALS DEL BAIX LLOBREGAT per a l’activitat de 
conveni  (exp. 2018/112/2244). 
 
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 1 de juny de 2018, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
CENTRE D’ESTUDIS COMARCALS DEL BAIX LLOBREGAT una subvenció de 
1.500,00 euros pel desenvolupament de la programació anual 2018. 
 
Vist que en data 21 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 Cultura. 
  
S’acorda: 
 
Primer.- APROVAR la justificació econòmica presentada per l’entitat CENTRE 
D’ESTUDIS COMARCALS DEL BAIX LLOBREGAT, per valor de 3.110,00 euros, 
en relació a la subvenció de 1.500,00 euros atorgada en 2018, pel 
desenvolupament de l’activitat “Programació anual 2018”. 
 
Segon.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat CENTRE D’ESTUDIS 
COMARCALS DEL BAIX LLOBREGAT i al Servei de Cultura. 
 
 
21. Proposta de justificació d’una subvenció atorgada en 2018 a CORAL 
MUSICORUM ESPLUGUES per a l’activitat de conveni (exp. 2018/110/2244). 
 
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 13 de juliol de 2018, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
CORAL MUSICORUM D’ESPLUGUES una subvenció de 2.617,00 euros pel 
desenvolupament de la Programació anual 2018. 
 
Vist que en data 28 de febrer de 2019 l’entitat  presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i 
que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General reguladora 
de la concessió de subvencions i a les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic administrativa de 
l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Servei de Cultura. 
  
S’acorda: 
 
Primer.- APROVAR la justificació econòmica presentada per l’entitat CORAL 
MUSICORUM D’ESPLUGUES, per valor de 14.121,98 euros, en relació a la 
subvenció de 2.617,00 euros atorgada en 2018, pel desenvolupament de la 
Programació anual 2018. 
 
Segon.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat CORAL MUSICORUM 
D’ESPLUGUES i al Servei de Cultura. 
 
 
22. Proposta de justificació d’una subvenció atorgada en 2018 a CLUB DE 
FUTBOL CAN VIDALET per a l’activitat de conveni (exp. 2018/45/2244). 
 
La Junta de Govern Local va acordar l’aprovació del conveni de col·laboració 
amb l’entitat CLUB FUTBOL CAN VIDALET, amb una vigència prevista pel 
període 2016-2019.  
 
En data 20 de febrer de 2019 l’entitat ha sol·licitat la subvenció corresponent a 
l’any 2019, acompanyada del programa i pressupost de les activitats a realitzar. 
 
D’acord amb el que estableix el text del conveni de col·laboració,  pel que afecta 
a l’any 2019, l’aportació municipal restarà condicionada suspensivament a 
l’aprovació anual i expressa per l’òrgan competent de l’ajuntament i a l’efectiva 
consignació pressupostària de la despesa. En aquest sentit, el pressupost 
municipal en vigor conté la partida nominativa 36.34100.48012, amb una dotació 
pressupostària de 13.450,00 euros. 
 
Vist que l’entitat ha presentat els comptes justificatius de les subvencions 
corresponents a l’any 2018 i que aquests han estat aprovats per la Junta de 
Govern Local. 
 
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals, informant favorablement 
l’atorgament de subvencions en el marc de dit conveni, per les activitats i 
quanties en ell expressat. 
 
Vist l’informe emès per la Unitat Jurídic - Administrativa d’Acció Social i 
Ciutadania i la Intervenció Municipal. 
 



Vista l’ordenança general reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
d’Execució del pressupost en vigor. 
 
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g. del Decret 
d’alcaldia núm. 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 CLUB FUTBOL CAN 
VIDALET, amb CIF G58798364, i  ATORGAR una subvenció de 13.450,00 
euros, pel desenvolupament de les activitats recollides al conveni. 
 
Segon.- AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER una obligació d’import  
13.450,00 euros, a favor de l’entitat CLUB FUTBOL CAN VIDALET, amb CIF 
G58798364, a càrrec de la partida 36.34100.48012 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 CLUB FUTBOL CAN VIDALET, amb CIF G58798364, per import total 
de 13.450,00 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 Dades Nacional 
de Subvenciones, com a sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 
Sisè.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat CLUB FUTBOL CAN VIDALET. 
 
Setè.-NOTIFICAR aquesta resolució als Serveis Econòmics i al Servei de 
d’Esports. 
 
 
23. Proposta aprovació aportació 2019 a Club de Futbol Can Vidalet en 
execució de conveni en vigor (exp. 2019/2364/2244). 
 
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 20 de febrer de 2018, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
CLUB DE FUTBOL CAN VIDALET una subvenció de 13.450,00 euros pel 



desenvolupament de diverses activitats recollides al conveni de col·laboració 
subscrit amb l’Ajuntament l’any 2016. 
 
Vist que en data 13 de febrer de 2019 l’entitat  presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i 
que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General reguladora 
de la concessió de subvencions i a les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic administrativa de 
l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Servei d’Esports 
  
S’acorda: 
 
Primer.- APROVAR la justificació econòmica presentada per l’entitat CLUB DE 
FUTBOL CAN VIDALET, per valor de 27.771,75 euros, en relació a la subvenció 
de 13.450,00 euros atorgada en 2018, pel desenvolupament de les activitats 
recollides al conveni. 
 
Segon.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat CLUB DE FUTBOL CAN 
VIDALET i al Servei d’Esports 
 
 
I sense més assumptes a tractar, a les 13:00 hores del dia abans esmentat, per 
la Sra. Alcaldessa es dona per finalitzada a la sessió, aixecant-se la mateixa; de 
tot això es lliura la present acta, que signa la Sra. Alcaldessa i jo, el secretari, 
que en dono fe. 
 


	S’acorda:

