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Junta de Govern 

 
SESSIÓ DECISÒRIA ORDINÀRIA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 14 DE 

JUNY DE 2019 
 

A la Casa Consistorial d’Esplugues de Llobregat, a la sala de reunions, a les 13:46 
hores del dia 14 de juny 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. 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1. Aprovació, si escau, de l’acta núm. 21/19 corresponent a la sessió 
ordinària de data 7 de juny de 2019.  
 
Per la Sra. alcaldessa i en relació a l’esborrany de l’acta núm. 21/19 corresponent 
a la sessió ordinària de data 7 de juny de 2019 es pregunta si hi ha objecció 
d'alguna classe i no assenyalant-se'n cap, s'aprova l’esmentada acta per 
unanimitat i en compliment del que disposa l'article 107 de la Llei 8/1987, de 15 
d'abril, municipal i de règim local de Catalunya i l'article 110 del Reglament 
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, es transcriurà al 
llibre d'actes, autoritzant-se amb les signatures de la Sra. alcaldessa i Sr. secretari. 
 
 

TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
2. Proposta de concessió de llicència provisional d’usos i obres a precari a 
LOGISTICA AUXILIAR PARA EL TRANSPORTE CAN CERVERA, SL per a la 



 
implantació d’una estació de servei a la zona denominada “Can Cervera” 
(expedient 2018/1/2435). 
 
La senyora ..., en representació de LOGISTICA AUXILIAR PARA EL 
TRANSPORTE CAN CERVERA, SL, sol·licita llicència amb caràcter provisional 
per a la implantació d’una Estació de Servei situada a la zona denominada “Can 
Cervera” i amb accés principal pel Camí de Can Buixeres, s/n, d’aquesta població 
(referència cadastral 4245502DF2840E0000OF), segons projecte tècnic aportat a 
tal efecte. (Expedient 2018/1/2435). 
 
Atès l’informe emès per l’Arquitecte Municipal del que resulta: 
 
“Planejament vigent. 
 
Pla General Metropolità, aprovat definitivament en data 14/07/1976 i publicat al 
BOP en data 19/07/1976. 
 
En data 13 de març de 2009 el Conseller de Política Territorial i Obres Públiques 
del Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar definitivament el Pla Director 
Urbanístic de les Àrees Residencials Estratègiques de l’àmbit del Baix Llobregat. 
Aquest document contenia, entre d’altres, l’ARE de Can Cervera, dins del municipi 
d’Esplugues de Llobregat. 
 
En data 29 de novembre de 2013 es va dictar Sentència ferma per la Secció 
tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya pel qual es va declarar la nul·litat de l’ARE de Can Cervera a Esplugues 
de Llobregat. 
 
Paral·lelament, també en data 13 de març de 2009, la Comissió d’Urbanisme de 
la Direcció General d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya va aprovar 
definitivament la Modificació Puntual de PGM de Canvi de classificació de sòl urbà 
a sòl Urbanitzable Delimitat per incorporar-lo a l’ARE de Can Cervera a 
desenvolupar pel Pla Director Urbanístic de les Àrees Residencials Estratègiques 
de l’àmbit del Baix Llobregat i pel planejament derivat de l’ARE de Can Cervera. 
Aquest planejament afecta a dues porcions de l’àmbit sobre el que ara es sol·licita 
informació urbanística i que es situen al sud del sector, amb front a l’Av. Ciutat de 
l’Hospitalet. 
 
En resum i, des d’un punt de vista urbanístic, cal considerar que la totalitat de 
l’àmbit sobre el que ara es sol·licita llicència d’usos amb caràcter provisional està 
classificat de Sòl Urbanitzable Delimitat. A data d’avui, als efectes de l’article 53 
del Decret 1/2010 de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei  
d’Urbanisme, aquests terrenys s’han d’entendre compresos en sector de 
planejament urbanístic derivat, sense desenvolupar. 
 
La proposta presentada inclou la utilització amb caràcter provisional dels sòls 
classificats de sòl urbanitzable delimitat d’una superfície aproximada de 2.191’16 
m2. Segons la documentació presentada la propietat del terreny és de l’empresa 
PARIMONIAL HEFER SL. 



 
 
La proposta presentada preveu utilitzar la totalitat de la parcel·la de 2.191’16 m2. 
com a Estació de Servei, construint 10 sortidors de benzina (multiproducte), 2 
boxes de rentat de turisme i construint una edificació auxiliar per a ubicar els 
serveis de la Estació i la tenda de conveniència. El sostre total d’aquest edifici serà 
de 93 m2. 
 
D’acord amb l’article 53.1 del Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya 
modificat per la Llei 3/2012, en els terrenys compresos en sectors de planejament 
urbanístic derivat o en polígons d’actuació urbanística es poden autoritzar usos i 
obres de caràcter provisional que no siguin prohibits pel planejament urbanístic, 
mentre no s’hi hagi iniciat el procediment de reparcel·lació, d’ocupació directa ni 
d’expropiació corresponent per l’execució de l’actuació urbanística que els afecta. 
En el present cas la parcel·la no es troba inclosa en cap dels casos anteriors.  
 
Aquests usos provisionals autoritzats, d’acord amb els articles 53.2 del citat Text 
refós i 62.1 del seu Reglament, han de cessar i les obres provisionals autoritzades 
s’han de desmuntar o enderrocar quan ho acordi l’Ajuntament, sense que, en cap 
cas, els afectats tinguin dret a percebre indemnització. 
 
En quant a les obres admissibles per obres i usos provisionals, els articles 53.5 
del citat Text refós i 61.2 del seu reglament, estableixen que han de ser les 
mínimes que siguin imprescindibles per a permetre unes instal·lacions fàcilment 
desmuntables, però no han d’ometre cap de les garanties de seguretat establertes 
per la legislació sectorial, que s’han d’acreditar en la memòria justificativa que cal 
presentar a aquests efectes. 
 
En aplicació de l’article 53.3 del citat Text refós i 61.1 del seu Reglament, només 
es poden admetre com a usos provisionals l’emmagatzematge o el dipòsit simple 
i pur de mercaderies o de bens mobles, la prestació de serveis particulars al 
ciutadans, las activitats del sector primari i les activitats comercial que hi estiguin 
relacionades i les activitats de lleure, esportives, recreatives i culturals.  
 
En el cas que ens ocupa, l’ús de Estació de Servei s’ha d’entendre com a un ús 
admissible, dins dels serveis particulars als ciutadans i activitats comercials 
relacionades. 
 
Projecte. 
 
El projecte preveu utilitzar la totalitat de la parcel·la de 2.191’16 m2. com a Estació 
de Servei, construint 10 sortidors de benzina (multiproducte), 2 boxes de rentat de 
turisme i construint una edificació auxiliar per a ubicar els serveis de la Estació i la 
tenda de conveniència. El sostre total d’aquest edifici serà de 93 m2 i tindrà 
caràcter provisional i fàcilment desmuntable. 
 
La benzinera tindrà un accés per la zona sud del terreny i la sortida per la zona 
nord, perpendicular al Camí de Can Buixeres. El projecte preveu un paviment a 
base d’aglomerat asfàltic sobre una capa de graves compactada.  
 



 
En la part sud de la parcel·la està prevista la instal·lació de tres dipòsits enterrats 
de 60.000 l. cadascun, prefabricats. 
 
Sobre la zona de sortidors està previst instal·lar una marquesina de 35 x 14 m. i 
una alçada lliure de 4’80 m. L’estructura de la marquesina és totalment metàl·lica 
i de caràcter lleuger, desmuntable, formada per 8 pilars d’acer HEB-200 i 2 bigues 
longitudinals IPN-260. 
 
La construcció auxiliar, situada al nord-est de la parcel·la es destinarà a tenda, 
oficines i serveis de l’estació. La seva estructura serà també lleugera, amb 
estructura metàl·lica i tancaments tipus “sandvitx”. 
 
El projecte contempla la xarxa de desguàs d’aigües fecals i de pluja, la recollida 
de possibles aigües hidrocarburades i les instal·lacions. El projecte preveu una 
il·luminació exterior a base de focus estancs tipus “led” encastats en el sostre de 
la marquesina, a una alçada de 4’80 m.. 
 
El Projecte preveu instal·lar una tanca metàl·lica de simple torsió de 300 cm. 
d’alçada a la totalitat del perímetre de la instal·lació. 
 
Compliment de normativa. 
 
D’acord amb l’article 53.1 del Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya 
modificat per la Llei 3/2012, en els terrenys compresos en sectors de planejament 
urbanístic derivat o en polígons d’actuació urbanística  es poden autoritzar  usos 
i obres de caràcter provisional que no siguin prohibits pel planejament urbanístic, 
mentre no s’hi hagi iniciat el procediment de reparcel·lació, d’ocupació directa ni 
d’expropiació corresponent per l’execució de l’actuació urbanística que els afecta. 
En el present cas la parcel·la no es troba inclosa en cap dels casos anteriors.  
 
Aquests usos provisionals autoritzats, d’acord amb els articles 53.2 del citat Text 
refós i 62.1 del seu Reglament, han de cessar i les obres provisionals autoritzades 
s’han de desmuntar o enderrocar quan ho acordi l’Ajuntament, sense que, en cap 
cas, els afectats tinguin dret a percebre indemnització. 
 
En aplicació de l’article 53.3 del citat Text refós i 61.1 del seu Reglament, l’ús de 
la finca que es proposa en el present projecte entraria dintre dels usos provisionals 
admesos al tractar-se d’una activitat de caràcter esportiu i de lleure. 
 
En quant a les obres admissibles per a usos provisionals, els articles 53.5 del citat 
Text refós i 61.2 del seu Reglament, estableixen que només es poden autoritzar 
com a obres provisionals les vinculades als usos provisionals.  
 
Aquestes obres han de ser les mínimes que siguin imprescindibles per a permetre 
l’exercici de l’activitat provisional, han de permetre unes instal·lacions 
transportables o desmuntables i no poden comportar una desfiguració definitiva 
del terreny, així mateix no han d’ometre cap de les garanties de seguretat 
establertes per la legislació sectorial, que s’han d’acreditar en la memòria 
justificativa que cal presentar a aquests efectes. 



 
 
En el present cas, es considera que les obres proposades son les mínimes 
necessàries per a permetre l’ús provisional de la citada finca, sense ometre cap 
de les normes de seguretat i higiene establertes per la legislació sectorial i són, 
en la seva major part,  fàcilment desmuntables. 
 
El projecte  compleix la normativa urbanística i concordant que li es d’aplicació. 
 
Ateses les afectacions urbanístiques de la finca que ocupa l’activitat i d’acord amb 
l’article 53 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat mitjançant el Decret  
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, en la redacció donada per la Llei 3/2012, de 22 de 
febrer, de modificació de la Llei d’Urbanisme, la concessió de la llicència d’obres 
així com la conformitat de la comunicació prèvia de l’activitat, si és el cas, 
s’atorgaran en tot cas amb caràcter provisional i a precari i, per aquest motiu, cal 
recordar que serà necessari tramitar la corresponent llicència per usos i/o obres a 
precari i obtenir el preceptiu informe previ favorable de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de l’Àrea Metropolitana. 
 
S’han rebut, a petició de l’Ajuntament, els següents informes en relació a aquest 
expedient: 
 
- En data 09/07/2018 la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i 
Salvaments de la Generalitat de Catalunya ha emès un informe en el sentit que 
aquesta activitat de benzinera no es troba inclosa en cap dels supòsits de l’annex 
I de la Llei 3/2010 i, per tant, no correspon informe previ en relació a aquest 
expedient. 
 
- En data 18/3/2019 s’ha emès informe justificatiu de “no afectació ferroviària” per 
part de la Unitat de Projectes d’Infraestructura de Transports Metropolitans de 
Barcelona. 
 
- En data 20/3/2019 s’ha emès informe favorable, amb condicions, per part del 
Director de Projectes de la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat del 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 
 
- En data 29/3/2019 s’ha emès informe favorable, amb condicions, per part del 
Director General d’Infraestructures de Mobilitat del Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.” 
 
Atès l’informe favorable emès pels Serveis Jurídics Municipals, en data 11 de juny 
de 2019, els fonaments de dret del qual estableixen el següent: 
 
“L’article 53 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat mitjançant el Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, en la redacció donada per la Llei 3/2012, de 22 de 
febrer, de modificació de la llei d’urbanisme, fa referència als usos i les obres de 
caràcter provisional. Aquest precepte indica que es poden autoritzar usos i obres 
de caràcter provisional que no siguin prohibits per la legislació i el planejament 
sectorial, territorial o urbanístic, sobre terrenys compresos en sectors de 
planejament urbanístic derivat o en polígons d’actuació urbanística i, fora 



 
d’aquests àmbits, en terrenys destinats a sistemes urbanístics, mentre no hi hagi 
iniciat el procediment de reparcel·lació, ocupació directa o d’expropiació 
corresponent per a l’execució de l’actuació urbanística.  
 
Les obres han de ser les mínimes indispensables per a desenvolupar l’ús sol·licitat, 
sense ometre cap de les normes de seguretat i higiene establertes per la legislació 
sectorial, i han de ser fàcilment desmuntables i traslladables. En aquest cas 
concret, no es pretén executar obres. 
 
L’article 54 del mateix text legal estableix el procediment a seguir per a 
l’autorització dels usos i obres provisionals, i estableix la documentació que cal 
aportar pel peticionari per a la seva tramitació. 
 
D’aquesta manera, cal aportar una memòria justificativa del caràcter provisional 
dels usos i les obres; l’acceptació pel propietaris de cessar els usos i desmuntar o 
enderrocar les obres quan ho acordi l’administració actuant, sense dret a percebre 
indemnització per aquest concepte, més el compromís de reposar la situació 
alterada pels usos i obres sol·licitats al seu estat originari. 
 
En cas que la petició compleixi amb aquests requisits, l’Ajuntament l’ha de 
sotmetre al tràmit d’informació pública pel termini de vint dies i, simultàniament, 
cal sol·licitar informe preceptiu a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en 
compliment de l’article 54.2 mencionat, i l’article 36.a) de la Llei 31/2010, de 3 
d’agost. 
 
Els apartats 3 i 4 de l’article 54 estableixen les condicions a les quals en tot cas 
s’hauran de supeditar les autoritzacions a precari, i que aquestes hauran d’estar 
inscrites al Registre de la propietat. L’eficàcia de l’autorització resta supeditada a 
aquesta constància registral. 
 
L’article 61.1 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament 
de la Llei d'urbanisme  estableix què s’entén per usos admesos com a usos 
provisionals, en el casos i les condicions que estableix l'article 53 de la Llei 
d'urbanisme. Entre ells, en l’apartat b) es preveu la prestació de serveis particulars 
als ciutadans, com l'aparcament de vehicles, els circuits de pràctiques de 
conducció, el rentat d'automòbils, els centres de jardineria, o altres usos anàlegs 
que no requereixin la implantació de construccions. 
 
També són d’aplicació l’article 65 i següents del Reglament de Protecció de la 
legalitat urbanística, aprovat mitjançant Decret 64/2014, de 13 de maig, relatius a 
la sol·licitud i el procediment aplicables. 
 
En virtut del Decret d’alcaldia núm. 1466, de 18 de juny de 2015, de delegació 
expressa, l’òrgan competent per a resoldre sobre aquesta petició és la Junta de 
Govern Local. 
 
CONCLUSIONS 
 



 
En aquest cas, cal assenyalar que concorren les circumstàncies exigides per 
l’article 53 del Text refós de la Llei d’urbanisme, en tant en quant els sòls objecte 
de la petició són terrenys pendents de desenvolupament, per la seva condició de 
sòl urbanitzable delimitat, i no consta iniciat cap procediment de reparcel·lació, 
ocupació directa o d’expropiació corresponent per a l’execució de l’actuació 
urbanística.  
 
Per altra banda, ha estat aportada la documentació exigida per la Llei en relació 
amb els precaris, prevista a l’article 54.1 del text refós de la Llei d'urbanisme, en 
la seva redacció donada per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació de la 
Llei d'urbanisme. 
 
L’activitat a desenvolupar a precari pot considerar-se anàloga a les activitats de 
serveis particulars als ciutadans. En aquest cas concret, tal i com assenyalen els 
Serveis tècnics municipals, les obres previstes són desmuntables, i són les 
mínimes imprescindibles per al desenvolupament de l’activitat.  
 
Per tot l’exposat, només resta concloure que s’informa favorablement la petició 
per a l’obtenció d’una llicència d’usos i obres provisionals per a l’adequació dels 
terrenys per a l’activitat d’estació de servei, a Can Cervera-Camí de Can Boixeres, 
d’Esplugues de Llobregat.” 
 
Vistos els informes tècnics que consten a l’expedient, i a la llum de la normativa 
aplicable, 
  
S’acorda: 
 
Primer.- INCOAR expedient d’autorització d’usos i obres provisionals, a l’empara 
del articles 53 i 54 del Text refós de la Llei d'urbanisme, per a l’autorització per a 
l’adequació dels terrenys per a l’activitat d’estació de servei, a Can Cervera-Camí 
de Can Boixeres, d’Esplugues de Llobregat, d’acord amb el projecte i resta de 
documentació presentada per LOGISTICA AUXILIAR PARA EL TRANSPORTE 
CAN CERVERA, SL, el 16 de febrer de 2018, (Registre general d'entrada núm. 
2018/2660), i la documentació presentada el 18 de maig de 2018, (Registre 
telemàtic d'entrada núm. 2018/8775-E), i l’11 de juliol de 2018, (Registre telemàtic 
d'entrada núm. 2018/13027-E), i els compromisos de la propietat dels terrenys, de 
20 de setembre de 2018. 
 
Segon.- Sotmetre aquest expedient al tràmit d’informació pública pel termini de 
vint dies, en els termes de l’article 54 del text refós de la Llei d’urbanisme i l’article 
67 del Reglament de Protecció de la legalitat urbanística. 
 
Tercer.- Sol·licitar l’informe preceptiu a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, d’acord 
amb l’article 54.2 del Text refós de la Llei d’urbanisme i l’article 68 del Reglament 
de protecció de la legalitat urbanística. 
 
Quart.- Advertir i manifestar a LOGISTICA AUXILIAR PARA EL TRANSPORTE 
CAN CERVERA, SL: 
 



 
1) Que, ateses les afectacions urbanístiques de la finca que ocupa l’activitat i 
d’acord amb l’article 53 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat mitjançant 
el Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, en la redacció donada per la Llei 3/2012, 
de 22 de febrer, de modificació de la llei d’urbanisme, la concessió de la llicència 
d’obres així com la conformitat de la comunicació prèvia de l’activitat, s’atorguen 
amb caràcter provisional i a precari. 
 
Cinquè.- Comunicar aquest acord a les persones interessades. 
 
 
3. Proposta d’adjudicació per contracte menor del servei de tractament 
antitèrmits per al Museu de Can Tinturé (exp. 2019/6017/1411). 
 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació del  servei de tractament 
antitrmits del Museu de Can Tinturé d’Esplugues de Llobregat. 
 
Tipus de contracte: Servei 
 
Objecte: servei de tractament antitèrmits del Museu de Can Tinturé d’Esplugues 
de Llobregat. 
Procediment de contractació: Contracte menor. Tramitació: Ordinària 
 
Codi CPV:90922000-6 
 
Valor estimat del contracte: 2.400,00 € 
 
IVA contracte:504,00 € 
 
Preu:2.904,00 € 
 
Duració: El termini màxim previst per la realització del servei, serà de com a màxim 
el 31 de desembre de 2019, iniciant-se com a màxim 5 dies després de la 
notificació de l’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 IBERTRAC, S.L, amb NIF  
B08737512, per import de 2.616,59€ 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 
tractament antitèrmits del Museu de Can Tinturé 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 2.400,00€, més 504,00€ 
corresponents al 21% d’IVA. 
 
4.- Adjudicar el contracte a IBERTRAC, S.L B-08737512 per import de 2.162,47€, 
més 454,12€ corresponents al 21% d’IVA, sent un import total del 2.616,59€, IVA 
inclòs. 
 
5.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
un import màxim de 2.616,59 euros, IVA inclòs, a càrrec de la partida 33 33300 
21200 CONSERVACIO EDIFICI CULTURALS, del pressupost municipal en vigor, 
a favor de IBERTRAC, S.L B-08737512. 
 
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. 
 

 



 
4. Proposta d’adjudicació per contracte menor del subministrament de 
bateries de vehicles elèctrics municipals (exp. 2019/5813/1432). 
 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació del subministrament, en règim de 
compra, de les bateries de 2 vehicles elèctrics municipals d’Esplugues de 
Llobregat. 
 
Tipus de contracte: subministrament 
  
Objecte: subministrament, en règim de compra, de les bateries de 2 vehicles 
elèctrics municipals d’Esplugues de Llobregat. 
 
Procediment de contractació: Contracte menor. Tramitació: Ordinària 
 
Codi CPV:34144900 
 
Valor estimat del contracte: 7.826,00€ 
 
IVA contracte: 1.643,46€ 
 
Preu: 9.469,46€ 
 
Durada: subministrament, en règim de compra, de les bateries de 2 vehicles 
elèctrics municipals d’Esplugues de Llobregat. 
 
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 RENAULT RETAIL GROUP 
BARCELONA, S.A, amb NIF A08189946, per import de 9.469,46€ 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, en règim de compra, de les bateries de 2 vehicles elèctrics 
municipals d’Esplugues de Llobregat. 
 
2.- Declarar que s’ha procedit a la comprovació de la regla d’incompatibilitat de 
l’article 118.3 de la Llei 9/2017. 
 
3.- Aprovar el pressupost del contracte per import de 7.826,00€, més 1.643,46€ 
corresponents al 21% d’IVA. 
 
4.- Adjudicar el contracte a RENAULT RETAIL GROUP BARCELONA, S.A per 
import de 7.826,00€, més 1.643,46€ corresponents al 21% d’IVA, sent un import 
total del 9.469,46€, IVA inclòs. 
 
5.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
un import màxim de 9.469,46 euros, IVA inclòs, a càrrec de la partida 12 17210 
62301 Adquisició Bateries Tracció Vehicles Elèctrics, del pressupost municipal en 
vigor, a favor de RENAULT RETAIL GROUP BARCELONA, S.A. A08189946. 
 
6.- El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura o factures 
corresponents degudament signades per l’adjudicatària i degudament 
conformades per la persona designada responsable del projecte. 
 
7.- La data d'execució material dels treballs serà acordada entre la persona 
adjudicatària i la persona designada com a responsable del contracte en tot cas 
el termini màxim previst per la realització i entrega de la totalitat del 
subministrament de compra de les bateries elèctriques pels 2 vehicles elèctriques 
en equipaments municipals d’Esplugues de Llobregat, serà el primer dia del mes 
següent a la notificació de l'acord de l'adjudicació del contracte menor. 
 
8.- La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, 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 del servei per a l’estudi 
d’electricitat estàtica i factors relacionats a llocs de treball a l’edifici Baronda 
(exp. 2019/6015/1411). 
 



 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació del servei per a l’estudi 
d’electricitat estàtica i factors relacionats a llocs de treball a l’Edifici BARONDA de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 
 
Tipus de contracte: servei 
Objecte: servei per a l’estudi d’electricitat estàtica i factors relacionats a llocs 
de treball a l’Edifici BARONDA de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat 
Procediment de contractació: Contracte menor.  
Tramitació: Ordinària Codi CPV:71241000-9 
Valor estimat del contracte:2.790,00€ 
IVA contracte: 585,90€ 
Preu: 3.375,90 € 
 
Duració: El termini màxim previst per la realització i entrega de la totalitat del 
servei per a l’estudi d’electricitat estàtica i factors relacionats a llocs de treball a 
l’Edifici BARONDA de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, serà de 1 mes, 
iniciant-se com a màxim 10 dies 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 SEGLA ASOCIADOS, S.L, 
amb NIF B61014049, per import de 3.375,90€ IVA inclòs, que es considera a la 
Memòria justificativa ajustada a les necessitats municipals i a les 
característiques específiques del contracte. La mateixa memòria indica que la 
persona que es proposa com a contractista no ha subscrit amb aquest 
Ajuntament altres contractes menors que individual o conjuntament superin les 
xifres límit per aquest tipus de contracte. 
 
Ha estat comprovada la disponibilitat de crèdit adequat i suficient en el 
pressupost de la corporació per a l’exercici 2019. 
 
Per la qual cosa i de conformitat amb el que s’estableix a la Disposició Addicional 
Segona de la Llei 9/2107, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives 
del parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 

En ús de les competències delegades atorgades mitjançant Decret de l’Alcaldia 
núm. 1466 de 18 de juny de 2015. 
 
S’acorda: 
 
1.- Aprovar  l’expedient de contractació i la MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL 
CONTRACTE MENOR incorporada a l’expedient, aprovant expressament la 



 
necessitat de procedir a aquesta contractació que té per objecte el  servei per a 
l’estudi d’electricitat estàtica i factors relacionats a llocs de treball a l’Edifici 
BARONDA 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 pressupost del contracte per import de 2.790,00€, més 585,90€ 
corresponents al 21% d’IVA. 
 
4.- Adjudicar el contracte a SEGLA ASOCIADOS, S.L B-61014049 per import de 
2.790,00€, més 585,90€ corresponents al 21% d’IVA, sent un import total del 
3.375,90€, IVA inclòs. 
 
5.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
un import màxim de 3.375,90 euros, IVA inclòs, a càrrec de la partida 11 92000 
22799 PREVENCIO RISCOS LABORALS, del pressupost municipal en vigor, a 
favor de SEGLA ASOCIADOS, S.L B-61014049. 
 
6.- El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura o factures 
corresponents degudament signades per l’adjudicatària i degudament 
conformades per la persona designada responsable del projecte. 
 
7.- La data d'execució material dels treballs serà acordada entre la persona 
adjudicatària i la persona designada com a responsable del contracte. En tot cas 
el termini màxim previst per la realització i entrega de la totalitat del servei per a 
l’estudi d’electricitat  estàtica i factors relacionats a llocs de treball a l’Edifici 
Baronda de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, serà de 1 mes, iniciant-se com 
a màxim 10 dies a comptar des de la notificació de l'acord de l'adjudicació del 
contracte menor. 
 
8.- La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix, 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. 
 
 

6. Proposta d’aprovació de la certificació final del contracte d’obres de 
reforma i millora de l’accessibilitat del passatge Ametllers (exp. 
2017/15/1384). 
 



 
El contracte d’obres de reforma i millora de l’accessibilitat del passatge Ametllers, 
d’Esplugues de Llobregat, es va adjudicar per acord de la Junta de Govern Local 
de dia 22 de desembre de 2017 a l’empresa CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L. 
(CIF B-64410327), per un import net de 169.964,35€, més 35.692,51€ en 
concepte d’IVA, en total 205.656,86€, IVA inclòs. 
 
Atès l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals de data 4 de juny de 2019 
del que resulta que s’han realitzat els amidaments de l’obra realment executada, 
comportant un increment en els amidaments aprovats, el que suposa un import 
total d’obra executada de 223.882,25€, IVA inclòs,  resultant un increment de 
18.225,39€, IVA inclòs, que equival al 8,862038446%, i proposen l’aprovació de 
la certificació final del contracte de la obra per l’import assenyalat. Segons aquest 
mateix l’informe, restava pendent de certificar una obra executada per import de 
0,01€ 
 
Aquest excés de medició no supera el 10% del preu definitiu del contracte que 
possibilita ometre la prèvia aprovació expressa de la modificació del contracte en 
els termes previstos en l’article 234.3 del Text Refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, de 
conformitat amb el previst a la Disposició Transitòria primera de la Llei 9/2017, de 
8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
S’acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar la certificació final del contracte d’obres de reforma i millora de 
l’accessibilitat del passatge Ametllers, d’Esplugues de Llobregat, adjudicat 
a CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L. (CIF B-64410327), que recull l'amidament 
definitiu de l'obra realment executada amb una certificació final positiva que 
ascendeix a 18.225,40€ i que suposa un increment del 8,862038446% respecte 
de l'import de l'adjudicació dels treballs, sent el preu final del contracte per import 
net de 185.026,65€, més 38.855,60€ en concepte d'IVA, en total 223.882,25€, IVA 
inclòs. 
 
SEGON.- Autoritzar, disposar i reconèixer una obligació per import de 18.225,40€, 
IVA inclòs, a favor de CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L. (CIF B-64410327), 
amb càrrec a la partida pressupostària 12 15320 61900 2017/2/INVER 22 
LIQUIDACIÓ OBRES PASSATGE AMETLLER del Pressupost vigent. Aquest 
import (18.225,40€) resulta del sumatori de l’import que resta pendent de certificar 
(0,01€) i l’import relatiu a l’increment en els amidaments de l’obra realment 
executada (18.225,39€). 
 
 

7. Proposta d’aprovació de la liquidació provisional del contracte d’execució 
de les obres de reforma i rehabilitació dels vestidors del camp municipal de 
futbol El Molí. 
 
Per acord de la Junta de Govern Local de dia 11 de maig de 2018 es va aprovar 
declarar l’extinció del contracte d’execució de les  obres de reforma i rehabilitació 
dels vestidors del Camp Municipal de Futbol del Moli d’Esplugues de Llobregat 



 
adjudicat a favor de l’empresa INVEX OBRES I INSTAL.LACIONS, S.L. per acord 
de la Junta del Govern Local del dia 12 de maig de 2017. 
 
Així mateix es va ordenar a la Direcció Facultativa de les obres de reforma i 
rehabilitació dels vestidors del Camp Municipal de Futbol del Moli d’Esplugues de 
Llobregat que procedeixin a realitzar qualsevol actuació i/o tramitació necessària 
per a la determinació de la liquidació del contracte que es declara la seva extinció, 
així com la determinació de l’estat real de les obres executades. 
La Direcció Facultativa d’aquestes obres emeten informe en data 21 de maig de 
2019 en relació al resultat de la liquidació d’aquest contracte amb la indicació de 
l’estat real de les obres executades i de la seva conformitat respecte al projecte 
d’obres.  
 
La liquidació presentada dona per resultat una certificació final de l’obra en el 
moment de la declaració d’extinció del contracte per import de 348.888,52 euros 
(IVA inclòs) i un saldo favorable a aquest Ajuntament per import de 26.101,02 
euros (IVA inclòs). A aquest import s’ha d’afegir el corresponent a les penalitats 
imposades per acord de la Junta de Govern Local de 24 de maig de 2019 per un 
import de 56.888,47 euros, resultant un saldo total favorable a aquest Ajuntament 
per import de 82.989,49 euros. 
 
Al present acord s’adjunta l’informe tècnic emès per la Direcció Facultativa. 
 
S’acorda: 
 
Primer.- Aprovar la liquidació provisional del contracte d’obres de reforma i 
rehabilitació dels vestidors del Camp Municipal de Futbol del Molí d’Esplugues de 
Llobregat amb el resultat a favor de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat per un 
import total de 82.989,49, que inclou la part corresponent a l’estat d’execució de 
les obres (26.101,02 euros, IVA inclòs) i l’import corresponent a les penalitats 
imposades per import de 56.888,47 euros. 
 
Segon.- Atorgar a l’empresa INVEX OBRES I INSTAL.LACIONS, S.L., 
adjudicatària del contracte d’obres de reforma i rehabilitació dels vestidors del 
Camp Municipal de Futbol del Molí d’Esplugues de Llobregat i a la persona 
avaladora (AVALIS CATALUNYA SGR) l’oportú tràmit d’audiència per un termini de 
deu dies hàbils, comptats a partir del dia següent al de la recepció de la notificació 
del present acord a fi de què pugui formular les al·legacions que estimi pertinents 
i, si s’escau, aportar la documentació que sigui procedent, en relació a la proposta 
de liquidació provisional d’aquest contracte, segons els fets previstos a l’informe 
de la Direcció Facultativa. 
 
En el cas que cap de les persones interessades presentés al·legacions en el tràmit 
d’audiència atorgat a tal efecte, es considerà la liquidació provisional aprovada 
com a definitiva. En aquest sentit, s’executarà la garantia definitiva fins a l’import 
que cobreixi la liquidació aprovada.  
 



 
Tercer.- Aquest acord no prejutja la continuació de qualsevol altre expedient referit 
a la responsabilitat contractual de l’empresa, de caràcter sancionador i/o de 
determinació de danys i perjudicis iniciat o que es pogués iniciar. 
 

 

8. Proposta d’aprovació de la liquidació provisional del contracte 
d’execució de les obres de reforma i rehabilitació dels vestidors del camp 
municipal de futbol Salt del Pi. 
 
Per acord de la Junta de Govern Local de dia 11 de maig de 2018 es va 
aprovar declarar l’extinció del contracte d’execució de les obres de reforma i 
rehabilitació dels vestidors del Camp Municipal de Futbol del Salt del Pi 
d’Esplugues de Llobregat adjudicat a favor de l’empresa INVEX OBRES  I 
INSTAL.LACIONS, S.L. per acord de la Junta del Govern Local del dia 26 de 
desembre de 2016. 
 
Així mateix es va ordenar a la Direcció Facultativa de les obres de reforma i 
rehabilitació dels vestidors del Camp Municipal de Futbol del Salt del Pi 
d’Esplugues de Llobregat que procedeixin a realitzar qualsevol actuació i/o 
tramitació necessària per a la determinació de la liquidació del contracte que es 
declara la seva extinció, així com la determinació de l’estat real de les obres 
executades. 

La Direcció Facultativa d’aquestes obres emeten informe en data 21 de maig 
de 2019 en relació al resultat de la liquidació d’aquest contracte amb la indicació 
de l’estat real de les obres executades i de la seva conformitat respecte al 
projecte d’obres. 

La liquidació presentada dona per resultat una certificació final de l’obra en el 
moment de la declaració d’extinció del contracte per import de 343.843,43 
euros (IVA inclòs) i un saldo favorable a aquest Ajuntament per import de 
172.200,90 euros (IVA inclòs). A aquest import s’ha d’afegir el corresponent a 
les penalitats imposades per acord de la Junta de Govern Local de 24 de maig 
de 2019 per un import de 15.000,00 euros, resultant un saldo total favorable a 
aquest Ajuntament per import de 187.200,90 euros. 

Al present acord s’adjunta l’informe tècnic emès per la Direcció Facultativa. 

 
S’acorda: 
 
Primer.- Aprovar la liquidació provisional del contracte d’obres de reforma i 
rehabilitació dels vestidors del Camp Municipal de Futbol del Salt del Pi 
d’Esplugues de Llobregat amb el resultat a favor de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat per un import total de 187.200,90, que inclou la part correspon a l’estat 
d’execució de les obres (172.200,90 euros, IVA inclòs) i l’import corresponent a 
les penalitats imposades per import de 15.000,00 euros. 
 
Segon.- Atorgar a l’empresa INVEX OBRES I INSTAL.LACIONS, S.L., 
adjudicatària del contracte obres de reforma i rehabilitació dels vestidors del Camp 



 
Municipal de Futbol del Salt del Pi d’Esplugues de Llobregat i a la persona 
avaladora (AVALIS CATALUNYA SGR) l’oportú tràmit d’audiència per un termini de 
deu dies hàbils, comptats a partir del dia següent al de la recepció de la notificació 
del present acord a fi de què pugui formular les al·legacions que estimi pertinents 
i, si s’escau, aportar la documentació que sigui procedent, en relació a la proposta 
de liquidació provisional d’aquest contracte, segons els fets previstos a l’informe 
de la Direcció Facultativa. 
 
En el cas que cap de les persones interessades presentés al·legacions en el tràmit 
d’audiència atorgat a tal efecte, es considerà la liquidació provisional aprovada 
com a definitiva. En aquest sentit, s’executarà la garantia definitiva fins a l’import 
que cobreixi la liquidació aprovada. 
 
Tercer.- Aquest acord no prejutja la continuació de qualsevol altre expedient referit 
a la responsabilitat contractual de l’empresa, de caràcter sancionador i/o de 
determinació de danys i perjudicis iniciat o que es pogués iniciar. 
 
 
 
9. Proposta d’aprovació del document d’avinença entre PATRIMONIAL 
HEFER, SL, i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, sobre la indemnització 
per l’ocupació temporal, declaració de l'autorització d’accés i ocupació de la 
finca registral núm. 2 per a les obres del col·lector del Torrent de Can Clota 
(exp. 2305/2018/3). 
 
Vist l’informe jurídic emès per l’assessora jurídica de l’Àmbit de Territori i 
Sostenibilitat, que estableix el següent: 
 
“ANTECEDENTS 
 
L’11 d’octubre de 2018, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat va acordar declarar la utilitat pública i la necessitat d’ocupació temporal 
(18 setmanes) dels terrenys i dels edificis que hi estiguin compresos dins de l’àmbit 
del Projecte Executiu Col·lector Torrent de Can Clota, a Esplugues de Llobregat, 
aprovat definitivament en virtut de l’acord de la Junta de Govern Local de 
l’Ajuntament, de 22 de desembre de 2017, d’aprovació inicial; incoar procediment 
d’ocupació directa, per urgència, per a l’execució de l’obra del Projecte Executiu 
Col·lector Torrent de Can Clota, a Esplugues de Llobregat, sobre l’àmbit d’obra de 
la finca registral núm. 2, propietat de PATRIMONIAL HEFER, SL, a l’empara de 
l’article 52 de la Llei de 16 de desembre de 1954 d’expropiació forçosa. 
 
Mitjançant aquest mateix acord es va aprovar inicialment l’enumeració de béns i 
drets afectats per l’ocupació directa; sotmetre aquest expedient a un termini de 15 
dies d’informació pública.  
 
El 8 de febrer de 2019, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat va acordar estimar parcialment les al·legacions presentades per 
PATRIMONIAL HEFER, SL; aprovar definitivament l'enumeració de béns i drets 
afectats identificats a l'expedient; tenir per iniciat l'expedient expropiatori, i 



 
trametre l'expedient de referència al Departament de la Presidència de la 
Generalitat de Catalunya, perquè tramités l’expedient i en donés trasllat al Consell 
de Govern perquè declarés urgent l'ocupació dels béns afectats. 
 
El 23 de maig de 2019, (E-2019/12153), la Direcció General d’Administració Local 
del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya tramet un 
informe, de 22 de maig de 2019, que conclou que no es considera procedent 
continuar la tramitació per a la declaració d’urgent ocupació temporal dels terrenys 
propietat de PATRIMONIAL HEFER SL, atès que, seguit el corresponent 
procediment d’expropiació i arribat, en el seu cas, a mutu acord amb el titular de 
béns i drets acreditats afectats pel present expedient d’expropiació per a 
l’execució de les obres del Projecte Executiu Col·lector Torrent de Can Clota, 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat ja disposa del dret a ocupar aquests 
terrenys per tal d’executar l’obra considerada d’interès públic. 
 
PATRIMONIAL HEFER, SL, ha manifestat a aquesta Administració que reitera que 
autoritza a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat a accedir a la finca de la seva 
propietat, i accepta que sigui sense rebre cap indemnització per aquest concepte. 
 
Amb aquest objecte, ambdues parts signaran un document d’avinença, que 
s’adjunta a aquest acord com a Annex I, en què queden reflectits aquests extrems. 
 

FONAMENTS DE DRET  

D’acord amb l’article 40.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el 
Reglament d'obres activitats i serveis dels ens locals, l’aprovació dels projectes 
d’obres locals comportarà la declaració d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació 
dels terrenys i dels edificis que estiguin compresos en aquests, a l’efecte de 
l’expropiació forçosa, d’acord amb l’article 219.3 de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya. 
 
Vista la Llei de 16 de desembre de 1954, d’expropiació forçosa; 
 
La Llei d'Expropiació Forçosa regula, al costat del procediment expropiatori 
ordinari, un procediment d'urgència. En aquest cas, l'Administració procedeix a 
ocupar els béns sense necessitat d'abonar la prèvia indemnització. 
 
L’article 24 de estableix que l’Administració i el particular podran convenir 
l’adquisició dels béns o drets que són objecte d’aquesta lliurement, i per mutu 
acord, la qual cosa donarà por conclòs l’expedient iniciat.  

D’acord amb l’article 21.1.d) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases 
de règim local, és competència de l’alcaldessa dirigir, inspeccionar i impulsar els 
serveis i obres municipals. 
 
L’autorització i disposició de despeses i el reconeixement i liquidació d’obligacions 
dins dels límits de la competència de l’alcaldia, i d’acord amb el pressupost vigent, 
és competència de l’alcaldessa. També ho és l’adquisició de béns i drets quan, de 
conformitat amb la legislació en matèria de règim local i de patrimoni de les 



 
administracions públiques, sigui de competència de l’Alcaldessa. No obstant això, 
aquestes competències han estat expressament delegades en la Junta de Govern 
Local, en virtut del Decret 1466/2015, de 18 de juny. 
 
CONCLUSIONS 
  
Tenint en compte que PATRIMONIAL HEFER, SL; empresa propietària de la finca, 
ha autoritzat l’accés a la finca per a l’execució de les obres, i que ha manifestat 
expressament que no s'oposa a l'execució de l'obra, i que, una vegada aprovat el 
document per aquest òrgan, se subscriurà un acord d’avinença entre la mercantil 
i aquesta Administració mitjançant el qual la primera reitera l’autorització d’accés 
a la seva finca per a l’execució de les obres del Projecte Executiu Col·lector Torrent 
de Can Clota al T.M. d’Esplugues de Llobregat, sense rebre cap compensació per 
aquest fet a canvi, i vist l’informe de la Direcció General d’Administració Local del 
Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya tramet un informe, 
de 22 de maig de 2019, que conclou que, seguit el corresponent procediment 
d’expropiació, i arribat a mutu acord amb el titular de béns i drets acreditats 
afectats pel present expedient d’expropiació per a l’execució de les obres del 
Projecte Executiu Col·lector Torrent de Can Clota, l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat ja disposa del dret a ocupar aquests terrenys per tal d’executar l’obra 
considerada d’interès públic, només resta concloure que aquesta Administració ja 
disposa d’autorització per a accedir a la finca registral núm. 2, de PATRIMONIAL 
HEFER, SL, per a ocupar els terrenys necessaris per a executar l’obra de 
referència, i pel termini de 18 setmanes.” 
 
Per tot l’exposat,  
 
S’acorda: 
 
PRIMER.- APROVAR el document d’avinença entre PATRIMONIAL HEFER, SL, i 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, sobre la indemnització per l’ocupació 
temporal de la finca registral núm. 2, propietat de la primera, que s’adjunta com a 
document Annex I.   
 
SEGON.- FACULTAR a l’alcaldessa per a la signatura de tota aquella 
documentació necessària per a l’efectivitat d’aquest acord i el document aprovat 
en el primer punt. 
 
TERCER.- DECLARAR que, en virtut del document aprovat en el punt primer, 
PATRIMONIAL HEFER, SL, autoritza a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i, 
per tant, a l’empresa adjudicatària de l’execució de les obres previstes al Projecte 
Executiu Col·lector Torrent de Can Clota, a Esplugues de Llobregat, a accedir a la 
finca registral núm. 2, inscrita al Registre de la Propietat d’Esplugues de Llobregat, 
pel termini que duri l’obra, que s’estima en 18 setmanes. 
 
QUART.- PROCEDIR a l’ocupació de la finca propietat de PATRIMONIAL HEFER, 
SL, per a l’execució de les obres del Projecte Executiu Col·lector Torrent de Can 
Clota, durant el termini d’execució de les obres, i amb l’objecte d’instal·lar el 
col·lector descrit al projecte esmentat. 



 
 
CINQUÈ.- NOTIFICAR aquest acord a PATRIMONIAL HEFER, SL, i a l’empresa 
adjudicatària de l’execució de les obres. 
 
 
 

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS 
 
10. 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. 71 de documents O en fase prèvia per un import total de 316.593,75€. 
 
Relació núm. 72 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 874,95€. 
 
Relació núm. 73 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 310,31€. 
 
Relació núm. 74 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 386,54€. 
 
Document O en fase prèvia número 920190005141 per un import total de 
10.789,51€. 
 
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. 71 de documents O en fase prèvia per un import total de 
316.593,75€. 
 
2.- Relació núm. 72 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
874,95€. 
 
3.- Relació núm. 73 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
310,31€. 
 
4.- Relació núm. núm. 74 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
386,54€. 
 
5.- Document O en fase prèvia número 920190005141 per un import total de 
10.789,51€. 
 
 
 



 
11. Proposta de personació en el recurs contenciós-administratiu núm. 
24/2019-M del Jutjat número 10 de Barcelona contra reclamació per 
responsabilitat patrimonial (exp. 2018/56/1362). 
 
Mitjançant escrit de data 13 de febrer de 2019, el Jutjat Contenciós Administratiu 
número 10 de Barcelona ha emplaçat a aquest Ajuntament per a que es personi 
davant el mateix jutjat en el recurs contenciós administratiu núm. PA 24/2019-M, 
interposat per ALLIANZ, S.A., contra reclamació per responsabilitat patrimonial.  
 
De conformitat amb allò previst a l’art. 49 i següents de la llei 29/1998, de 13 de 
juliol. 
 
S’acorda: 
 
1r.- Personar-se en l'esmentat recurs contenciós-administratiu núm. PA 24/2019-
M, que  es tramita en el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona. 
 
2n.- Que la representació i defensa d'aquesta Corporació sigui assumida, 
indistintament, pels lletrats d'aquesta, JAF i PCP. 
 

 

12. Proposta d’aprovació de l'expedient de contractació mitjançant 
procediment obert i tramitació d'urgència dels serveis postals i de 
paqueteria (exp.2019/5205/1408). 
 
Atesa la necessitat de contractar la prestació de serveis postals i paqueteria 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 coordinador de 
serveis subalterns i compres d’aquest Ajuntament, amb la descripció tècnica 
realitzada pels mateixos serveis tècnics als plecs de condicions tècniques. 
 
En funció del què disposen els articles 17, 25, 116 i 117 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), sobre 
disposicions comuns dels contractes, pel que fa referència a la naturalesa del 
contracte, i tot en relació amb l'article 274.2 del Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i dels 
articles 122 i 124 de la LCSP, sobre plecs de clàusules particulars, on es fa 
preceptiva l'aprovació de l'expedient de contractació i els plecs de condicions 
tècniques i econòmiques que han de regir en el contracte.  
 
Vist l'informe dels Serveis Jurídics, i la fiscalització prèvia per part de la Intervenció 
municipal. 
 
S’acorda: 
 
Primer.- Aprovar la necessitat i idoneïtat d’iniciar l’expedient de contractació del 
contracte de serveis postals i paqueteria de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat 



 
de conformitat amb el previst a l’informe de memòria justificativa emès pel 
coordinador de serveis subalterns i compres. 
 
Segon.- Aprovar la declaració d’urgència per a la tramitació del procediment de 
licitació del contracte de serveis postals i paqueteria de l’Ajuntament d’Esplugues 
de Llobregat de conformitat a la justificació inclosa a l’informe de necessitat i 
idoneïtat emès pel coordinador de serveis subalterns i compres. 
 
Tercer.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert i 
tramitació urgent, i aprovar els plecs de condicions econòmiques administratives i 
tècniques, relatius al contracte de serveis postals i paqueteria de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat, amb un pressupost de licitació màxim total de 
76.033,06 euros més 15.966,94 euros en concepte d’IVA (import total, 92.000,00 
euros, IVA inclòs), corresponent a la durada inicial de dos anys.  
 
Quart.-  Declarar que la despesa derivada de l’expedient de contractació relativa 
al contracte de serveis postals i paqueteria de l’Ajuntament d’Esplugues 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 92.000,00€ (IVA inclòs), imputable al pressupost 
vigent en cada exercici, dels quals 15.000,00€ (IVA inclòs), aniran a càrrec de 
l’exercici econòmic de l’any 2019, a la partida pressupostària següent: 
 
11 92000 22201 Despeses postals 
 
Per a les següents anualitats, l’import màxim anual serà el següent: 
Exercici 2019 (01-10-19 al 31-12-19): 15.000,00 euros, IVA inclòs. 
Exercici 2020 (01-01-20 al 31-12-20): 46.000,00 euros, IVA inclòs.  
Exercici 2021 (01-01-21  al 30-09-21): 31.000,00 euros, IVA inclòs. 
 
Cinquè.- Convocar la licitació, d'acord amb el què estableixen els articles 135, 
136, 137 i 156 de la LCSP, publicant el corresponent anunci de licitació al perfil 
del contractant de la pàgina web municipal. 
 
Sisè.- Designar com a responsable del contracte amb les funcions previstes a 
l’article 62 de la LCSP a la següent persona: 
 
Coordinador de serveis subalterns i compres 
 

 

13. Proposta d’adjudicació del contracte relatiu al servei de cobertura 
mitjançant gravació i editatge de vídeos d’esdeveniments municipals i 
activitat ciutadana per als anys 2019, 2020 i 2021 (exp. 2019/695/1408). 



 
 
Per acord de la Junta de Govern Local en sessió de dia 1 de març de 2019 es va 
acordar aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, relatiu 
al servei de cobertura mitjançant gravació en vídeo d’esdeveniments municipals i 
de l’activitat ciutadana per dos anys, amb un pressupost màxim total de licitació 
de 10.880,00€, més 2.284,80€ en concepte d’IVA (import total, 13.164,80€, IVA 
inclòs) així com els plecs de condicions econòmiques administratives i tècniques 
que regeixen aquesta contractació. 
 
Segons consta a l’expedient, dins del termini assenyalat per a la presentació de 
les ofertes s'han presentat les següents empreses:  
 
1. Estudi de Comunicació Intus, SL. 
 
2. Proyectos y Desarrollos de Sistemas de Comunicaciones e Informática S.L.  
 
3. ADM. 
 
Valorades les ofertes presentades pels serveis tècnics municipals, l’empresa amb 
l’oferta amb millor relació qualitat-preu per ser proposada com empresa 
adjudicatària del contracte pel servei de cobertura mitjançant gravació en vídeo 
d’esdeveniments municipals i de l’activitat ciutadana per dos anys d’Esplugues de 
Llobregat, ha estat el senyor ... per un import total net de 9.470,00€ més 1.988,70€ 
en concepte d’IVA, sent l’import total de 11.458,70€, IVA inclòs. En aquest sentit 
mitjançant un ofici de data 27 de maig de 2019 es va: 
 
- Requerir a ADM, per a què en el termini dels 10 dies hàbils següents al de la 
notificació del requeriment, presentés la documentació justificativa prevista a l’art. 
140.1.apartats a) a c) de la LCSP. 
 
A més, dipositar en la Tresoreria municipal la quantitat de 473,50€ en concepte de 
garantia definitiva d’aquest contracte per executar el contracte referit al servei de 
cobertura mitjançant gravació en vídeo d’esdeveniments municipals i de l’activitat 
ciutadana per dos anys. 
 
El senyor ..., va dipositar l’esmentada garantia definitiva i la documentació 
acreditativa del compliment de les obligacions tributaries i amb la seguretat social 
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. 150 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 ADM (DNI 37.380.810 Z) 
amb un import total net de 9.470,00€ més 1.988,70€ en concepte d’IVA, sent 



 
l’import total de 11.458,70€, IVA inclòs, el contracte relatiu al servei de cobertura 
mitjançant gravació en vídeo d’esdeveniments municipals i de l’activitat ciutadana 
per dos anys d’Esplugues de Llobregat. Es preveu l’inici del contracte el dia 24 de 
juny de 2019 i finalització el dia 23 de juny de 2021. 
 
2.- Declarar de caràcter plurianual la despesa necessària per a l’execució del 
servei i aprovar la disposició de la despesa corresponent per un import de 
2.864,68€, IVA inclòs, per a l’exercici econòmic de 2019 amb càrrec a la partida 
12 9240422602 Difusió d’actes i activitats Ajuntament i la següent distribució 
anual: 
 
Exercici 2019 (24/06/19 – 31/12/19: 2.864,68 €, IVA inclòs 
Exercici 2020 (01/01/20 – 31/12/20): 5.729,35 euros, IVA inclòs. 
Exercici 2021 (01/01/21 – 23/06/21: 2.864,68  euros, IVA inclòs.  
 
No obstant, l’adjudicació resta sotmesa a la condició suspensiva d’existència de 
crèdit adequat i suficient per al finançament de les obligacions derivades del 
contracte en els exercicis 2020 i 2021. 
 
3.- Comunicar a l’adjudicatari l’obligació de signar el contracte en el termini màxim 
de 8 dies. 
 
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 la següent persona, 
la qual exercirà les facultats de responsable del contracte: 
 
- Directora de Comunicació. 
 

 

14. Proposta d’aprovació del requeriment de la garantia definitiva del 
contracte mixt de 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). 
 
Per acord de la Junta de Govern Local en sessió de dia 10 de maig de 2019 es va 
acordar aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert i 
tramitació urgent, subjecte a regulació harmonitzada relatiu al contracte 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 de 453.650,00€, més 
95.266,50€ en concepte d’IVA (import total, 548.916,50€ IVA inclòs), així com els 
plecs de condicions econòmiques administratives i tècniques que regeixen 
aquesta contractació. 
 
Segons consta a l’expedient s'han presentat les següents empreses:  



 
 
1. ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, S.L 
2. INSTRUMENTACION Y COMPONENTES S.A. 
3. MCM LABS, SL 
4. PUNT INFORMATIC I CREATIU S.L 
5. SERVICIOS MICROINFORMATICA S.A 
6.TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE 
ESPAÑA, S.A.U. I CONCATEL, UNION TEMPORAL DE EMPRESA. 
 
En relació a l’oferta presentada per l’empresa TELEFONICA SOLUCIONES DE 
INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A.U. I CONCATEL, 
UNION TEMPORAL DE EMPRESA, la Mesa de contractació comprova a través 
del certificat emès per l’aplicació informàtica del Sobre Digital que la presentació 
ha estat fora de termini. 
 
En data 11 de juny 2019 es va constituir la Mesa de contractació per a efectuar 
l'obertura del Sobre B, les ofertes presentades per cadascuna de les empreses ha 
estat la següent: 
 
ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, S.L. L’oferta presentada per Abast System és 
de 344.541,05 euros iva exclòs. 
 
INSTRUMENTACION Y COMPONENTES S.A. L’oferta presentada per 
Instrumentación y Componentes S.A és de 404.892,71 euros iva exclòs.  
MCM LABS, SL. L’oferta presentada per MCM LABS, S.L. és de 316.163,00 euros 
iva exclòs. 
 
PUNT INFORMATIC I CREATIU S.L. L’oferta presentada per PUNT INFORMATIC 
I CREATIU S.L. és de 347.721,00 euros, IVA exclòs. 
 
SERVICIOS MICROINFORMATICA S.A. L’oferta presentada per Servicios 
Microinformàtica S.A. és de 349.986,67 euros iva exclòs. 
 
Els Serveis Tècnics municipals van emetre en data 12 de juny de 2019 informe 
segons els criteris previstos en els plecs de clàusules administratives particulars:  
 
“La puntuació obtinguda respecte als criteris avaluables de forma automàtica ha 
estat la següent: 
 

              
EMPRESES 
 
CRITERIS 

MCMLABS SEMIC INSTRUMENTACIO ABAST PUNT INFORMATIC 

1.-Oferta 
econòmica  
(0-60 punts) 

60 54,20 46,85 55,05 54,55 

2.-Millores 
Processador (0 
a 10 punts) 

 
5 
 

 
5 

 
10 

 
5 

 
0 

3.-Millores 
RAM (0-10 
punts) 

 
10 

 
10 

 
10 

 
5 

 
10 



 
4.-Ampliació 
borsa hores (0-
20 punts) 

 
20 

 
20 

 
20 

 
20 

 
20 

TOTAL 
PUNTUACIÓ 
(0-100 punts) 

 
95,00 

 
89,20 

 
86,85 

 
85,05 

 
84,55 

 
D’acord amb l’establert al Plec de clàusules particulars de la licitació, cap oferta de les 
empreses presentades es pot considerar presumptament anormal o desproporcionada. 
 
Tenint en compte la puntuació obtinguda per les ofertes presentades, la classificació per 
ordre decreixent és la següent: 
 

 EMPRESES PUNTUACIÓ 
1 MCMLABS 95,00 punts 
2 SEMIC 89,20 punts 
3 INSTRUMENTACIÓ 86,85 punts 
4 ABAST 85,05 punts 
5 PUNT INFORMÀTIC 84,55 punts 

 
En data 11 de juny de 2019 es va constituir la Mesa de contractació a la qual es 
va acorda proposar a l’òrgan de contractació la no admissió de l’oferta presentada 
per l’empresa TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y 
COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A.U. I CONCATEL, UNION TEMPORAL DE 
EMPRESAS, atès que es va presentar fora de termini. 
 
Valorant les ofertes presentades, es determina que l’empresa amb l’oferta amb 
millor relació qualitat-preu per a ser proposada com empresa adjudicatària del 
contracte 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 ha estat MCM LABS, S.L amb un import 
total d’adjudicació de 382.557,23€, amb un import net de 316.163,00€ i una part 
d’IVA de 66.394,23€, així com la resta de  compromisos inclosos a l’oferta. 
 
Per tot l’anterior, la Mesa de contractació constituïda en data 13 de juny de 2019 
va elevar proposta a l’òrgan de contractació per tal que, de conformitat amb l’article 
159.4.f) 4º de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
es requereixi a l’empresa MCM LABS, S.L, com a millor oferta en relació qualitat-
preu, per a què en el termini dels 5 dies hàbils següents al de la notificació d’aquest 
requeriment, presenti en aquest Ajuntament la documentació que s’indica a la 
clàusula 19.f) del Plec de clàusules econòmiques administratives que regeixen en 
aquesta licitació. 
 
Així mateix se li requereix que dipositi en la Tresoreria municipal la quantitat de 
15.808,15€ en concepte de garantia definitiva d’aquest contracte. 
 
S’acorda: 
 
1.-Inademtre l’oferta presentada per l’empresa TELEFONICA SOLUCIONES DE 
INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A.U. I CONCATEL, 



 
UNION TEMPORAL DE EMPRESAS a proposta de la Mesa de contractació per 
presentar-la fora de termini.  
 
2.-Requerir a l’empresa MCM LABS, S.L, per a què en el termini dels 5 dies hàbils 
següents al de la notificació d’aquest requeriment, presenti en aquest ajuntament 
la documentació que s’indica a la clàusula 19.f) del Plec de clàusules econòmiques 
administratives que regeixen en aquesta licitació. 
 
A més, s’ha de dipositar en la Tresoreria municipal la quantitat de 15.808,15€ en 
concepte de garantia definitiva d’aquest contracte per executar el contracte 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. 
 
Transcorregut aquest termini de 5 dies hàbils sense que s’acrediti la constitució 
de la garantia definitiva i la resta de la documentació, es considerarà que el 
licitador ha retirat la seva oferta i es procedirà a requerir a la següent empresa 
licitadora classificada.  
 
Les garanties exigides en poden prestar-se en alguna de les següents formes: 
 
1.- A través de transferència bancària (fiança), mitjançant la carta de pagament 
que s'adjuntarà a la notificació d’aquest acord. En aquest cas s'haurà d'enviar 
comprovant de transferència al correu electrònic: tresoreria@esplugues.cat 
 
2.- Mitjançant aval bancari, presentat amb la redacció que s'acompanyarà com a 
document adjunt a la notificació d’aquest acord. 
 
3.- Mitjançant contracte d'assegurança de caució, presentat amb la redacció que 
s'acompanyarà com a document adjunt a la notificació d’aquest acord, i essent 
necessari el certificat on s'acrediti que l'entitat asseguradora es troba autoritzada 
per operar en el ram. 
 
En tots els casos la garantia constituïda s'ha de presentar juntament amb la còpia 
de l'acord. 
 
En el moment de presentar la corresponent garantia, serà necessari presentar 
també la fitxa bancària (en cas que no s'hagi presentat prèviament a l'Ajuntament 
d'Esplugues de Llobregat o s'hagi modificat el compte bancari). 
 
3.- Notificar el present acord a les persones interessades. 
 

 

15. Proposta d’aprovació de la sol·licitud de la pròrroga per a la utilització 
de l’espai Esplugues Coworking (exp. 2019/3898/2639). 
 
L’impuls de l’espai “Esplugues Coworking” és un dels projectes previstos del Pacte 
per a la reactivació econòmica i la creació d’ocupació de qualitat 2016-2019, atès 
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que és una eina d’intervenció municipal que té com a objectiu contribuir al 
desenvolupament de l’activitat econòmica de professionals, persones autònomes 
independents i microempreses. 
 
En data 20 de maig de 2016 la Junta de Govern Local estimà la sol·licitud d’ingrés 
presentada per part del Sr. ..., de pròrroga d’ús de l’espai reservat per 
professionals per un quart any fins el 30 de juny de 2020 a mitja jornada (20 hores 
setmanals). 
 
En data 30 de maig de 2019, el Sr. ..., presenta la documentació per complementar 
la sol·licitud de la pròrroga d’estada a l’Esplugues Coworking per a un quart any.  
 
Vist l’informe emès pel Tècnic del Servei municipal de Promoció Econòmica, de 
data 5 de juny de 2019, on es fa esment a que, un cop revisada la documentació 
aportada, la sol·licitud és conforme als requisits establerts al Règim de 
funcionament. 
 
Tenint en compte que a l’ANNEX A L’ORDENANÇA NÚM. 12 PREUS PÚBLICS, 
en el seu epígraf XXIII. Apartat 1a) regula els ESPAIS COWORKING. 
UTILITZACIÓ DE L’ESPAI per mesos. Concretament, l’epígraf IV determina 
l’import del preu públic per Pròrroga d’ús per un quart any i següents: 
 
Jornada completa 40 hores setmanals: 108€ 
Mitja jornada 20 hores setmanals: 64€ 
  
S’acorda: 
 
PRIMER.- Autoritzar des del dia 1 de juliol de 2019 I fins el 30 de juny de 2020 al 
Sr. ... la pròrroga d’ús de l’espai reservat per professionals en modalitat de Mitja 
jornada (20 hores setmanals) a l’Esplugues Coworking. 
 
SEGON.- Informar que el preu públic mensual regulat a l’ANNEX A 
L’ORDENANÇA NÚM. 12 PREUS PÚBLICS, al seu epígraf XXIII, per l’ocupació 
de l’espai sol·licitat a l’ “Esplugues Coworking” és de 64€ més el 21% de l’IVA 
corresponent, resultant un preu públic de 77,44€ al mes. 
 
TERCER.- Notificar el present acord a la persona interessada. 
 
QUART.- Donar trasllat al Departament d’Intervenció I Tresoreria. 
 

 

16. Proposta d’aprovació de la instal·lació, posada en marxa i manteniment 
d’Euromus, programari de gestió de públics i atenció als visitants als 
Museus (exp. 2019/5934/1411). 
 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació per al servei consistent en la 
instal·lació, posada en marxa i manteniment d’Euromus, programari de gestió de 



 
públics i atenció al visitants als Museus d’Esplugues de Llobregat: llicències, 
manteniment, servidors i maquinària. 
 
Tipus de contracte: Contracte menor 
Objecte: servei consistent en la instal·lació, posada en marxa i manteniment 
d’Euromus, programari de gestió de públics i atenció al visitants als Museus 
d’Esplugues de Llobregat: llicències, manteniment, servidors i maquinària. 
Procediment de contractació: Contracte menor. Tramitació: Ordinària 
Codi CPV: 48000000-8     
Valor estimat del contracte: 4.565,23€   IVA:958,70€  
Preu: 5.523,93€ 
Durada: Des de la data d’adjudicació al 31 de desembre 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 l’empresa CCALGIR, SL, amb 
NIF B17845116, per import de 5.523,93€, 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 
consistent en la instal·lació, posada en marxa i manteniment d’Euromus, 
programari de gestió de públics i atenció al visitants als Museus d’Esplugues de 
Llobregat: llicències, manteniment, servidors i maquinària. 
 
2. Declarar que s’ha procedit a la comprovació de la regla d’incompatibilitat de 
l’article 118.3 de la Llei 9/2017. 
 



 
3. Aprovar les condicions que regiran la realització del contracte, establint que el 
pressupost d’execució del contracte és d’import 4.565,23€, més 958,70€ 
corresponents al 21% d’IVA. 
 
4. Adjudicar el contracte a l’empresa CCALGIR, SL amb NIF B17845116, per 
import de 4.565,23€, més 958,70€ corresponents al 21% d’IVA, sent un import 
total de 5.523,93€, IVA inclòs. 
 
5. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per un 
import màxim de 5.523,93 euros, IVA inclòs, a càrrec de les partides del 
pressupost municipal en vigor següents i, a favor de l’empresa CCALGIR, SL amb 
NIF B17845116: 
 
11- 92000-64100 – Projecte 2018/2/Inver/14-  per un import total de 4.776,15€, 
IVA inclòs i, 
11-92000-62600 – Projecte 2018/2/Inver/12- per un import total de 747,78€, IVA 
inclòs. 
 
6. El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura o factures 
corresponents degudament signades per l’adjudicatària i degudament 
conformades per la persona designada responsable del projecte. 
 
7. El termini màxim previst per l'entrega de la totalitat del servei, serà des de la 
data d’adjudicació al 31 de desembre de 2019, iniciant-se com a màxim a comptar 
des de la notificació de l'acord de l'adjudicació del contracte menor. 
 
8. El responsable del contracte és la directora del servei de Patrimoni cultural. 
 
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. 
 

 

17. Proposta d’aprovació del servei d’impressió de diverses publicacions 
municipals per als mesos de juliol, setembre i octubre de 2019 (exp. 
2019/6164/1411). 
 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació per al servei d’impressió El Pont 
i l’Agenda de juliol i altres publicacions municipals per als mesos de juliol, 
setembre i octubre de 2019,  
 
Tipus de contracte: Contracte menor 
Objecte: servei d’impressió El Pont i l’Agenda de juliol i altres publicacions 
municipals per als mesos de juliol, setembre i octubre de 2019. 
Procediment de contractació: Contracte menor. Tramitació: Ordinària 
Codi CPV: 22100000-1  



 
Valor estimat del contracte: 14.165,00€ IVA: 884,50€  
Preu: 15.049,50€ 
Durada: Aquest contracte estarà vigent des de la seva adjudicació i fins el 30 de 
setembre d’enguany. En el cas que durant aquest període es formalitzi el nou 
servei que està previst licitar-se el present contracte quedaria extingit.  
 
A l’expedient administratiu consta degudament incorporada la Memòria 
justificativa en la que resta acreditada la necessitat de la contractació i que no han 
estat alterades les regles generals de la contractació. 
 
Consta també a l’expedient l’oferta presentada per l’empresa FORMURA AG, SL 
amb NIF B66687815, per import de 15.049,50€, 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 
d’impressió El Pont i l’Agenda de juliol i altres publicacions municipals per als 
mesos de juliol, setembre i octubre de 2019. 
 
2. Declarar que s’ha procedit a la comprovació de la regla d’incompatibilitat de 
l’article 118.3 de la Llei 9/2017. 
 
3. Aprovar les condicions que regiran la realització del contracte, establint que el 
pressupost d’execució del contracte és d’import 14.165,00€, més 884,50€ d’IVA 
(corresponent al següent desglossament en funció del tipus d’IVA aplicable: 
491,80€ corresponents al 4% d’IVA i 392,70€ corresponents al 21% d’IVA) . 
 
4. Adjudicar el contracte a l’empresa FORMURA AG, SL amb NIF  B66687815 per 
import de 14.165,00€, més 884,50€ d’IVA, (corresponent al següent 
desglossament en funció del tipus d’IVA aplicable: 491,80€ corresponents al 4% 
d’IVA i 392,70€ corresponents al 21% d’IVA) . 



 
 
5. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per un 
import màxim de 15.049,50€, IVA inclòs, a càrrec de les partides del pressupost 
municipal en vigor següents, a favor de l’empresa FORMURA AG, SL amb NIF 
B66687815: 
 
- 12 33000 22602 Difusió d’actes públics: culturals, jovent i esport, per un import 
total de 3.712,80€, IVA inclòs. 
- 12 92401 24000 Confecció de publicacions municipals, per un import total de 
5.538,00€, IVA inclòs. 
- 12 43000 22602 Difusió d’actes promoció econòmica, per un import total de 
3.663,05€, IVA inclòs. 
- 12 15000 22602 Difusió d’actes desenvolupament urbà i medi ambient, per un 
import total de 1.246,30€, IVA inclòs. 
- 12 92404 22602 Difusió d’actes i activitats Ajuntament, per un import total de 
889,35€, IVA inclòs. 
 
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. Aquest contracte estarà vigent des de la seva adjudicació i fins el 30 de 
setembre d’enguany. En el cas que durant aquest període es formalitzi el nou 
servei que està previst licitar-se el present contracte quedaria extingit.  
 
8. El responsable del contracte és la directora de Comunicació. 
  
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 

18. Proposta d’adjudicació per contracte menor del servei de lloguer d'una 
orquestra amb motiu de la revetlla de Sant Joan al barri de La Plana (exp. 
2019/6361/1411). 
 
Primer.- Vista la Memòria relativa al contracte menor que seguidament es 
transcriu literalment: 
 
“Número d’expedient:2019/6361/1411 
Assumpte: Contracte menor per realitzar un concert amb orquestra amb motiu de 
la revetlla de Sant Joan 
Tipus de contracte: Servei 
Procediment i forma d’adjudicació. Contracte menor 



 
 
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 
 
Junta de Govern Local, de conformitat amb el decret d’Alcaldia núm. 2018/2314 
de data 9 de juliol de 2018, en matèria de contractes menors. 
 
JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE 
 
La Nit de Sant Joan forma part del grup de festes solsticials i és de tradició molt 
antiga. A Esplugues és una festivitat amb una alta participació. Per aquest motiu 
l’ajuntament d’Esplugues amb motiu de les Festes de Sant Joan vol portar a terme 
un ball amb orquestra. 
 
DESCRIPCIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
L’objecte del contracte és la realització d’un concert amb orquestra amb motiu de 
la revetlla de Sant Joan. 
 
Es tracta d’un contracte de servei. 
 
Codi CPV: 92312000-1 Serveis artístics bandes de músics 
 
Aquest contracte no comporta, en cap cas, exercici d’autoritat públic. 
 
JUSTIFICACIÓ QUE NO S’ESTÀ ALTERANT L’OBJECTE DEL CONTRACTE 
PER EVITAR L’APLICACIÓ DE LES REGLES GENERALS DE 
CONTRACTACIÓ 
 
L’objecte d’aquest contracte és, encara que té prestacions que podrien ser 
considerades equivalents a d’altres celebrats per l’Ajuntament, qualitativament 
diferent i no constitueix una unitat d’execució ni econòmicament, ni jurídica (En el 
sentit expressat per la Junta consultiva de Contractació Pública de l’Estat en 
Informe recaigut a l’Expedient 41/2017, sobre interpretació de l’article 118.3 de la 
LCSP); atès que el servei a prestar ho és en relació amb activitats diferents i 
diferenciades de les desenvolupades en altres expedients de contractació. 
 
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE, TIPUS d’IVA, IMPORT I APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 
 

Valor 
estimat 

IVA (21%) Pressupost per 
contracte 

Aplicació 
pressupostària 

Denominació 

3.100 euros 651 euros 3.751 euros 33.33402.22609 Despeses 
Dinamització 
Cultural 

 
LA JUSTIFICACIÓ QUE EL CONTRACTISTA QUE ES PROPOSA NO HA 
SUBSCRIT MÉS CONTRACTES MENORS AMB L’AJUNTAMENT 
D’ESPLUGUES QUE INDIVIDUALMENT O CONJUNTAMENT SUPERIN LA 
XIFRA QUE CONSTA A LA INSTRUCCIÓ PRIMERA (regla d’incompatibilitat 
de l’article 118.3 de la Llei 9/2017). 



 
 
El contractista proposat no han subscrit contractes menors dins l’any 2019 que 
superin els 15.000 euros més IVA, inclòs els contractes aquí proposats. 
 
VIGÈNCIA DEL CONTRACTE 
 
La vigència del contracte s’inicia el dissabte 23 de juny i finalitza el diumenge 24 
de juny de 2019. 
 
LLOC DE LA PRESTACIÓ 
 
El lloc de realització de l’activitat és la rambla del Carme. 
 
TERMINI DE GARANTIA O JUSTIFICACIÓ DEL SEU NO ESTABLIMENT 
 
No en te, degut a la naturalesa de la prestació. 
 
FORMA DE PAGAMENT DEL PREU 
 
Prèvia presentació de factura i una vegada realitzat cada un dels serveis. 
 
RESPONSABLE DEL CONTRACTE 
 
Directora de cultura. 
 
ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA PRESTACIÓ 

El servei a prestar consisteix en realitzar un concert amb orquestra d’acord amb 
les següents condicions: 
 
Data i horari: 
 
23 de juny a les 23 hores. 
 
Durada: El concert tindrà una durada de 4 hores. 
 
Lloc: L’activitat es realitzarà a la rambla del Carme d’Esplugues de Llobregat. 
 
L’ajuntament aportarà: Escenari de 8x8 
 
L’empresa aportarà:  
Orquestra de 5 components 
Equip de so de 6000w i il·luminació de 20.000w 
 
LA JUSTIFICACIÓ DE LA INSUFICIÈNCIA DE MITJANS PER A LA 
REALITZACIÓ DEL SERVEI 

L’Ajuntament no disposa dels mitjans materials ni personals per poder cobrir tots 
els serveis que es requereixen. 
 



 
SOL.LICITUD DE L’OFERTA ENVIADA A EMPRESA O EMPRESES AMB 
APTITUD PER A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

S’ha fet una única sol·licitud a Sonanta Marketing Cultural S.L amb NIF B 
65469967 que té la capacitat i l’habilitació professional adequades per tal 
d’executar el contracte. 
 
VALORACIÓ DE LES OFERTES PRESENTADES 

Sonanta Marketing Cultural S.L amb NIF B 65469967 ha presentat oferta per un 
import de 3.100 euros, 651 euros corresponen al 21% d’IVA resultant la quantitat 
per un total de 3.751€ (IVA inclòs). L’oferta presentada s’ajusta a les necessitats 
de l’Ajuntament i compleix els requeriments i condicions del servei objecte del 
contracte. 
 
PERSONA FÍSICA O JURÍDICA A LA QUE ES PROPOSA REALITZAR 
L’ADJUDICACIÓ 

Es proposa realitzar l’adjudicació a Sonanta Marketing Cultural S.L amb NIF B 
65469967 amb domicili carrer Tirso de Molina,36, 08940 Cornellà de Llobregat, 
telèfon 659 412 873 i correu electrònic juan@sonanta.es. La persona proposada 
com a adjudicatària del contracte de servei, té la capacitat i l’habilitació 
professional adequades per tal d’executar el contracte. 
 
COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS FISCALS I AMB LA SEGURETAT 
SOCIAL 

Consten a l’expedient els certificats acreditatius que la persona física o jurídica a 
favor de la qual es proposa l’adjudicació, es troba al corrent de pagament respecte 
les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.” 
 
Segon.- Atès que és normativa aplicable la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic (LCSP); el Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, 
pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques; el Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es 
desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del 
Sector Públic; la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, 
el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i, en el seu defecte, les normes de 
contractació del dret privat, és procedent emetre informe favorable, en relació amb 
l’adopció del següent acord: 
  
S’acorda: 
 
1.- Aprovar l’expedient de contractació i la MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL 
CONTRACTE MENOR incorporada a l’expedient, aprovant expressament la 
necessitat de procedir a la contractació de la realització d’un concert amb 
orquestra amb motiu de la revetlla de Sant Joan. 
 



 
2.-Declarar que s’ha procedit a la comprovació de la regla d’incompatibilitat de 
l’article 118.3 de la Llei 9/2017. 
 
3.- Aprovar el pressupost del contracte per import total de 3.751,00€ (IVA 
INCLÒS). 
 
4.- Adjudicar el contracte a favor de Sonanta Marketing Cultural S.L amb NIF B 
65469967 amb domicili carrer Tirso de Molina,36, 08940 Cornellà de Llobregat,  
telèfon 659 412 873 i correu electrònic juan@sonanta.es. 
 
5.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
import total de 3.751,00€ IVA inclòs, a càrrec de la partida 33.33402.22609, 
despeses de dinamització cultural, del pressupost municipal de l’exercici 2019. 
 
6- El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’Ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura o factures 
corresponents degudament signades per l’adjudicatària i degudament 
conformades per la persona designada responsable del projecte. 
 
7-. La vigència del contracte va del 23 al 24 de juny de 2019. 
 
8.- La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix és la Directora de Cultura. 
 
9.- Notificar la present resolució a la persona adjudicatària. 
 
10.- Ordenar la publicació del contracte menor en la forma prevista a l'article 63.4 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 

 

19. Proposta d’aprovació del conveni de cooperació amb el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat relatiu al transport adaptat fix i esporàdic per a 
persones amb mobilitat reduïda per a l’any 2019 (exp. 2019/6357/1376). 
 
La prestació de serveis de transport adaptat és competència dels consells 
comarcals i municipis de més de cinquanta mil habitants. 
 
L’any 1992, el Consell Comarcal del Baix Llobregat va establir un servei de 
transport per a persones amb mobilitat reduïda a la Comarca, prestant serveis 
entre diferents municipis i centres del Baix Llobregat i el Barcelonès. Les despeses 
generades des de 1992 fins a 2000 van ser assumides pel Consell Comarcal. 
L’any 2001 es va signar el primer conveni de col·laboració entre el Consell 
Comarcal i diferents ajuntaments. A partir de 2006 el Consell Comarcal va unificar 
en un sol conveni amb cada Ajuntament la regulació del finançament de la totalitat 
de serveis de transport adaptat fix prestats. 
 
L’any 2006 el Consell Comarcal del Baix Llobregat, va posar en marxa el servei 
de transport esporàdic, per donar resposta a les necessitats de transport 



 
d’aquelles persones que, per les seves característiques de discapacitat, no poden 
fer us del transport públic per a determinats desplaçaments. 
 
A partir de l’any 2012 es va unificar en un únic conveni la prestació dels serveis 
de transport fix i esporàdic.  
 
El Consell Comarcal ha fet trasllat de l’acord de la seva Junta de Govern de data 
15 d’abril de 2019 i del text del Conveni de cooperació entre el Consell Comarcal 
i l’Ajuntament d’Esplugues en relació al transport adaptat fix i esporàdic per a 
persones amb mobilitat reduïda, per a l’any 2019. La seva vigència és de l’1 de 
gener fins el 31 de desembre de 2019. 
 
En relació al finançament, el Consell Comarcal participarà inicialment amb el 73% 
del cost del servei, excloent el cost dels acompanyants del transport fix que va 
íntegrament a càrrec de l’Ajuntament. L’aportació del Consell Comarcal està 
condicionada pel conveni de col·laboració subscrit amb l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB) durant 2019, que es regularitzarà amb l’aportació definitiva de 
l’AMB un cop finalitzat l’exercici. L’Ajuntament aportarà inicialment el 27% del cost 
del servei adaptat fix i esporàdic reflectit al conveni. 
 
Les variacions que es produeixin durant l’any respecte de la previsió indicada al 
conveni per la modificació o incorporació de noves rutes, canvis de recorregut, 
d’usuaris o dies de servei del transport fix i esporàdic, es regularitzarà, tant a la 
baixa com a l’alta, en l’aportació de l’exercici següent. 
 
Proposta d’aportació econòmica per l’any 2019: 
 
Segons el text del conveni, l’aportació municipal per a l’any 2019 ascendeix a 
91.507,67 euros, un cop aplicada la liquidació de l’exercici 2018 per les variacions 
dels serveis de transport adaptat fix i esporàdic (88,36 euros); i la regularització 
de l’aportació del Consell Comarcal (AMB) del 2018 per import de -3.825,03 euros, 
tal com es recull al quadre següent: 
 

 APORTACIÓ 
PREVISTA 
2019 

LIQUIDACIÓ 
2018 

REGULARITZACIÓ 
APORTACIÓ CONSELL 
COMARCAL (AMB) 2018 

TOTAL A APORTAR 
TRANSPORT 
ADAPTAT 2019 

TOTAL 
APORTACIÓ 
TRANSPORT 
ADAPTAT FIX I 
ESPORÀDIC 2019   

 
95.244,34 € 

 
88,36 € 

 
-3.825,03 € 
 

 
91.507,67 € 

 
L’aportació aprovada l’any 2018 per aquest mateix concepte va ser de 85.334,36 
euros. 
 
Per l’exposat, 
 
I Vist l’informe de la Tècnica d’atenció social e igualtat responsable, 
  
S’acorda: 
 



 
PRIMER.- Aprovar la signatura el conveni de cooperació entre el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat en relació al 
transport adaptat fix i esporàdic per a persones amb mobilitat reduïda, per a l’any 
2019. 
 
SEGON.- Autoritzar, disposar i reconèixer una despesa a favor del Consell 
Comarcal del Baix Llobregat, amb NIF P5800011H, per un import de 91.507,67  
euros, pel concepte abans esmentat, amb càrrec a la partida pressupostària 68 
23100 46500, convenis serveis socials – transport adaptat.  
 

 

20. Proposta d'aprovació d'ajuts econòmics puntuals en concepte 
d'emergències socials (exp. 2019/6193/2883). 
 
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 4 sol·licituds de 12 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 12 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  
12/855 MG, R SUBMINISTRAMENTS 

AIGÜES DE BARCELONA, 
EMG.CIA, SA LA PLANA 49,56 € 

12/855 MG, R SUBMINISTRAMENTS 
AIGÜES DE BARCELONA, 
EMG.CIA, SA LA PLANA 49,42 € 

12/855 MG, R SUBMINISTRAMENTS 
AIGÜES DE BARCELONA, 
EMG.CIA, SA LA PLANA 47,40 € 



 
12/855 MG, R SUBMINISTRAMENTS 

AIGÜES DE BARCELONA, 
EMG.CIA, SA LA PLANA 46,74 € 

12/855 MG, R SUBMINISTRAMENTS 
AIGÜES DE BARCELONA, 
EMG.CIA, SA LA PLANA 49,56 € 

14/414 EM, A SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A CENTRE 72,55 € 
14/414 EM, A SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A CENTRE 11,36 € 
14/414 EM, A SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A CENTRE 73,05 € 
14/414 EM, A SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A CENTRE 63,90 € 
14/414 EM, A SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A CENTRE 32,31 € 
10/825 EP, I LLOGUER HABITATGE INMOBILIARIA SAJU SA LA PLANA 524,37 € 
18/281 S, L 

DESPESES 
ESCOLARS  ESCOLA MATILDE ORDUÑA CAN VIDALET 575,00 € 

 
SEGON.- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions corresponents a una 
despesa total de 1.595,22 €, 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  
12/855 MG, R AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA 49,56 € 
12/855 MG, R AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA 49,42 € 
12/855 MG, R AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA 47,40 € 
12/855 MG, R AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA 46,74 € 
12/855 MG, R AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, SA 49,56 € 
14/414 EM, A ENDESA ENERGIA S.A 72,55 € 
14/414 EM, A ENDESA ENERGIA S.A 11,36 € 
14/414 EM, A ENDESA ENERGIA S.A 73,05 € 
14/414 EM, A ENDESA ENERGIA S.A 63,90 € 
14/414 EM, A ENDESA ENERGIA S.A 32,31 € 
10/825 EP, I INMOBILIARIA SAJU SA 524,37 € 
18/281 MG, R ESCOLA MATILDE ORDUÑA 575,00 € 

 
TERCER.- Les quantitats reconegudes en la present proposta, per valor total de 
1.595,22 euros, seran pagades de forma individualitzada, als creditors següents: 
 

EXP.SIAS CREDITOR NIF_CREDITOR DADES BANCÀRIES IMPORT 
12/855 

AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, 
SA A66098435 ES6121008740560200268061 49,56 € 

12/855 
AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, 
SA A66098435 ES6121008740560200268061 49,42 € 

12/855 
AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, 
SA A66098435 ES6121008740560200268061 47,40 € 

12/855 
AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, 
SA A66098435 ES6121008740560200268061 46,74 € 

12/855 
AIGÜES DE BARCELONA, EMG.CIA, 
SA A66098435 ES6121008740560200268061 49,56 € 

14/414 ENDESA ENERGIA S.A A81948077 ES3801980601662023216928 72,55 € 
14/414 ENDESA ENERGIA S.A A81948077 ES3801980601662023216928 11,36 € 
14/414 ENDESA ENERGIA S.A A81948077 ES3801980601662023216928 73,05 € 
14/414 ENDESA ENERGIA S.A A81948077 ES3801980601662023216928 63,90 € 



 
14/414 ENDESA ENERGIA S.A A81948077 ES3801980601662023216928 32,31 € 
10/825 INMOBILIARIA SAJU SA A08129470 ES4700810129400001462956 524,37 € 
18/281 ESCOLA MATILDE ORDUÑA Q5855033F ES1021000322030200272563 575,00 € 

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

 

21. Proposta de rectificació parcial de la resolució d'ajuts econòmics en 
concepte de beques d'activitats d'estiu, any 2019 (exp. 2019/5950/2779). 
 
L’Ajuntament d’Esplugues, amb la finalitat de garantir les necessitats bàsiques en 
l’àmbit de la infància i adolescència, atorga uns ajuts econòmics en funció de la 
situació socioeconòmica de la família, en concepte de beques d’assistència i 
menjador de diverses activitats d’estiu, recollides al programa Espluestiu 2019. 
 
Mitjançant acord de Junta de Govern Local de data 7 de juny de 2019, es va 
aprovar, entre d’altres, l’estimació de 130 sol·licituds d’ajuts econòmics en 
concepte de beques d’aquesta tipologia. 
 
Posteriorment, s’ha detectat un error en la transcripció de la consignació de tots 
els costos del servei de menjador dels ajuts atorgats. 
 
Vist l’informe emès per la Unitat Jurídic - Administrativa de l’Àmbit d’Acció Social i 
Ciutadania. 
 
Atès el que disposa l’article 109.2 de la Llei 39/2015 de 1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, que preveu que 
les administracions públiques podran rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a 
instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els 
seus actes. 
 
Vist el Reglament d'obres, activitats i serveis aprovat mitjançant Decret 179/1995 
de la Generalitat de Catalunya, en la part que regula l'activitat subvencionadora 
de l'Administració. 
 
S’acorda: 
 
Primer.- RECTIFICAR parcialment el punt primer de l’acord núm. 17, aprovat per 
la Junta de Govern Local de data 7 de juny de 2019,  pel qual es van estimar 130 
sol·licituds d’ajuts econòmics en concepte de beques d’activitats d’estiu, on diu: 
 
“ESTIMAR un total de 130 sol·licituds d’ajuts econòmics, en concepte de beques 
d’assistència i menjador a diverses activitats d’estiu, any 2019, amb els 
percentatges de bonificació valorats per cada cas que s’indiquen: 
 

Primer Cognom Segon Cognom Nom 
Cost 

Assistència 
Cost 

Menjador % Beca 



 
A A L 275,85 € 421,08 € 100% 
A A D 193,11 € 421,08 € 100% 
A R V 446,00 € 370,80 € 90% 
A M J 205,00 € 0,00 € 90% 
A G C 280,00 € 0,00 € 90% 
A G I 280,00 € 0,00 € 90% 
A L J 320,00 € 0,00 € 90% 
A C H 195,00 € 232,06 € 65% 
B F F 195,00 € 321,30 € 90% 
B H S 347,00 € 0,00 € 90% 
B M I 323,00 € 0,00 € 90% 
B R A 195,00 € 0,00 € 65% 
B C M 160,00 € 192,78 € 90% 
B  N 195,00 € 357,00 € 100% 
B  N 165,75 € 357,00 € 100% 
B C S 48,26 € 0,00 € 90% 
B C L 48,26 € 0,00 € 90% 
B N L 195,00 € 0,00 € 90% 
C R A 195,00 € 321,30 € 90% 
C R J 165,75 € 321,30 € 90% 
C R N 255,28 € 474,98 € 90% 
C F Y 165,75 € 0,00 € 40% 
C F D 195,00 € 203,20 € 40% 
C B N 255,28 € 131,94 € 25% 
C M D 154,26 € 0,00 € 90% 
C M M 145,55 € 0,00 € 90% 
C Z C 320,00 € 0,00 € 25% 
C B L 195,00 € 0,00 € 90% 
C A G 240,00 € 0,00 € 90% 
C V G 240,00 € 0,00 € 90% 
D E S 392,00 € 0,00 € 50% 
D M M 260,00 € 0,00 € 90% 
D R N 203,86 € 0,00 € 90% 
D M K 195,00 € 321,30 € 90% 
D M N 165,75 € 0,00 € 90% 
D D R 205,68 € 0,00 € 25% 
E M N 160,00 € 0,00 € 65% 
E T M 215,00 € 288,00 € 90% 
F L Y 160,00 € 0,00 € 90% 
F B C 154,26 € 0,00 € 90% 
G G T 215,00 € 0,00 € 65% 
G N F 203,86 € 0,00 € 40% 
G M D 184,50 € 0,00 € 90% 
G M S 205,00 € 0,00 € 90% 
G M L 175,50 € 0,00 € 90% 
G F F 160,00 € 192,78 € 90% 
G  S 136,00 € 192,78 € 90% 
G B K 382,50 € 350,00 € 100% 
G R R 142,71 € 0,00 € 90% 
G R S 142,71 € 0,00 € 90% 



 
G  M 180,00 € 448,56 € 90% 
G C M 315,00 € 0,00 € 65% 
H L O 322,00 € 0,00 € 90% 
H A G 102,84 € 0,00 € 90% 
H G D 195,00 € 89,26 € 25% 
J T D 315,00 € 315,00 € 90% 
K Z N 320,00 € 0,00 € 100% 
L R O 97,70 € 0,00 € 65% 
L R A 102,84 € 0,00 € 65% 
L S J 129,59 € 0,00 € 90% 
L S X 129,59 € 0,00 € 90% 
L S A 129,59 € 0,00 € 90% 
L M S 195,00 € 0,00 € 90% 
M Z S 203,86 € 0,00 € 90% 
M M C 347,00 € 0,00 € 90% 
M M P 195,40 € 0,00 € 90% 
M M J 185,63 € 0,00 € 90% 
M C M 203,86 € 0,00 € 90% 
M C G 193,67 € 0,00 € 90% 
M A D 240,00 € 360,00 € 90% 
M A D 240,00 € 360,00 € 90% 
M V C 195,00 € 321,30 € 90% 
M R A 456,00 € 320,40 € 90% 
M R T 456,00 € 320,40 € 90% 
M C A 240,00 € 360,00 € 90% 
M C C 240,00 € 360,00 € 90% 
M C G 180,00 € 257,04 € 90% 
M A S 174,83 € 0,00 € 90% 
N  M 392,00 € 0,00 € 50% 
O S L 165,75 € 89,26 € 25% 
O S A 195,00 € 89,26 € 25% 
O D I 180,00 € 0,00 € 90% 
O  A 203,86 € 421,08 € 100% 
O  M 193,67 € 421,08 € 100% 
O S S 193,67 € 378,98 € 90% 
O S M 203,86 € 378,98 € 90% 
P  O 203,86 € 0,00 € 90% 
P P E 320,00 € 0,00 € 90% 
P G K 220,00 € 0,00 € 65% 
P O A 102,84 € 0,00 € 65% 
P O V 97,70 € 0,00 € 65% 
P R M 195,00 € 0,00 € 90% 
P Z I 170,00 € 136,80 € 90% 
P N L 195,00 € 321,30 € 90% 
P T I 143,98 € 269,12 € 90% 
R V C 178,50 € 187,43 € 90% 
R G E 245,00 € 360,00 € 90% 
R Z A 347,00 € 0,00 € 100% 
R S I 255,28 € 0,00 € 65% 
R S R 242,52 € 0,00 € 65% 



 
R R I 195,00 € 0,00 € 90% 
R B L 195,00 € 321,30 € 90% 
R H A 195,00 € 0,00 € 65% 
S M A 347,00 € 0,00 € 90% 
S P A 195,00 € 0,00 € 90% 
S P J 240,00 € 0,00 € 90% 
S  B 193,67 € 0,00 € 90% 
S  F 183,47 € 0,00 € 90% 
S  A 203,86 € 0,00 € 90% 
S M A 200,00 € 0,00 € 65% 
S M J 200,00 € 0,00 € 65% 
S M J 320,00 € 0,00 € 90% 
S C N 195,00 € 321,30 € 90% 
S S D 203,86 € 96,02 € 90% 
S G S 203,86 € 0,00 € 90% 
S G A 193,67 € 0,00 € 90% 
S D V 246,33 € 457,92 € 90% 
S D I 193,67 € 378,98 € 90% 
T Q M 195,00 € 0,00 € 65% 
T Q D 175,50 € 0,00 € 65% 
T V A 184,50 € 0,00 € 90% 
T V N 205,00 € 0,00 € 90% 
T H A 195,00 € 321,30 € 90% 
T B D 102,84 € 0,00 € 25% 
V G N 195,00 € 0,00 € 90% 
V G V 175,50 € 0,00 € 90% 
V L D 165,75 € 0,00 € 90% 
V L A 195,00 € 321,30 € 90% 
V H A 250,00 € 0,00 € 40% 
Z R H 240,00 € 257,04 € 90% 

 
“Ha de dir: 
 
“ESTIMAR un total de 130 sol·licituds d’ajuts econòmics, en concepte de beques 
d’assistència i menjador a diverses activitats d’estiu, any 2019, amb els 
percentatges de bonificació valorats per cada cas que s’indiquen: 
 

Primer Cognom Segon Cognom Nom 
Cost 

Assistència 
Cost 

Menjador % Beca 
A A L 275,85 € 210,54 € 100% 
A A D 193,11 € 210,54 € 100% 
A R V 446,00 € 206,00 € 90% 
A M J 205,00 € 0,00 € 90% 
A G C 280,00 € 0,00 € 90% 
A G I 280,00 € 0,00 € 90% 
A L J 320,00 € 0,00 € 90% 
A C H 195,00 € 178,50 € 65% 
B F F 195,00 € 178,50 € 90% 
B H S 347,00 € 0,00 € 90% 
B M I 323,00 € 0,00 € 90% 
B R A 195,00 € 0,00 € 65% 



 
B C M 160,00 € 107,10 € 90% 
B  N 195,00 € 178,50 € 100% 
B  N 165,75 € 178,50 € 100% 
B C S 48,26 € 0,00 € 90% 
B C L 48,26 € 0,00 € 90% 
B N L 195,00 € 0,00 € 90% 
C R A 195,00 € 178,50 € 90% 
C R J 165,75 € 178,50 € 90% 
C R N 255,28 € 263,88 € 90% 
C F Y 165,75 € 0,00 € 40% 
C F D 195,00 € 254,00 € 40% 
C B N 255,28 € 263,88 € 25% 
C M D 154,26 € 0,00 € 90% 
C M M 145,55 € 0,00 € 90% 
C Z C 320,00 € 0,00 € 25% 
C B L 195,00 € 0,00 € 90% 
C A G 240,00 € 0,00 € 90% 
C V G 240,00 € 0,00 € 90% 
D E S 392,00 € 0,00 € 50% 
D M M 260,00 € 0,00 € 90% 
D R N 203,86 € 0,00 € 90% 
D M K 195,00 € 178,50 € 90% 
D M N 165,75 € 0,00 € 90% 
D D R 205,68 € 0,00 € 25% 
E M N 160,00 € 0,00 € 65% 
E T M 215,00 € 160,00 € 90% 
F L Y 160,00 € 0,00 € 90% 
F B C 154,26 € 0,00 € 90% 
G G T 215,00 € 0,00 € 65% 
G N F 203,86 € 0,00 € 40% 
G M D 184,50 € 0,00 € 90% 
G M S 205,00 € 0,00 € 90% 
G M L 175,50 € 0,00 € 90% 
G F F 160,00 € 107,10 € 90% 
G  S 136,00 € 107,10 € 90% 
G B K 382,50 € 175,00 € 100% 
G R R 142,71 € 0,00 € 90% 
G R S 142,71 € 0,00 € 90% 
G  M 180,00 € 249,20 € 90% 
G C M 315,00 € 0,00 € 65% 
H L O 322,00 € 0,00 € 90% 
H A G 102,84 € 0,00 € 90% 
H G D 195,00 € 178,50 € 25% 
J T D 315,00 € 175,00 € 90% 
K Z N 320,00 € 0,00 € 100% 
L R O 97,70 € 0,00 € 65% 
L R A 102,84 € 0,00 € 65% 
L S J 129,59 € 0,00 € 90% 
L S X 129,59 € 0,00 € 90% 
L S A 129,59 € 0,00 € 90% 



 
L M S 195,00 € 0,00 € 90% 
M Z S 203,86 € 0,00 € 90% 
M M C 347,00 € 0,00 € 90% 
M M P 195,40 € 0,00 € 90% 
M M J 185,63 € 0,00 € 90% 
M C M 203,86 € 0,00 € 90% 
M C G 193,67 € 0,00 € 90% 
M A D 240,00 € 200,00 € 90% 
M A D 240,00 € 200,00 € 90% 
M V C 195,00 € 178,50 € 90% 
M R A 456,00 € 178,00 € 90% 
M R T 456,00 € 178,00 € 90% 
M C A 240,00 € 200,00 € 90% 
M C C 240,00 € 200,00 € 90% 
M C G 180,00 € 142,80 € 90% 
M A S 174,83 € 0,00 € 90% 
N  M 392,00 € 0,00 € 50% 
O S L 165,75 € 178,50 € 25% 
O S A 195,00 € 178,50 € 25% 
O D I 180,00 € 0,00 € 90% 
O  A 203,86 € 210,54 € 100% 
O  M 193,67 € 210,54 € 100% 
O S S 193,67 € 210,54 € 90% 
O S M 203,86 € 210,54 € 90% 
P  O 203,86 € 0,00 € 90% 
P P E 320,00 € 0,00 € 90% 
P G K 220,00 € 0,00 € 65% 
P O A 102,84 € 0,00 € 65% 
P O V 97,70 € 0,00 € 65% 
P R M 195,00 € 0,00 € 90% 
P Z I 170,00 € 76,00 € 90% 
P N L 195,00 € 178,50 € 90% 
P T I 143,98 € 149,51 € 90% 
R V C 178,50 € 178,50 € 90% 
R G E 245,00 € 200,00 € 90% 
R Z A 347,00 € 0,00 € 100% 
R S I 255,28 € 0,00 € 65% 
R S R 242,52 € 0,00 € 65% 
R R I 195,00 € 0,00 € 90% 
R B L 195,00 € 178,50 € 90% 
R H A 195,00 € 0,00 € 65% 
S M A 347,00 € 0,00 € 90% 
S P A 195,00 € 0,00 € 90% 
S P J 240,00 € 0,00 € 90% 
S  B 193,67 € 0,00 € 90% 
S  F 183,47 € 0,00 € 90% 
S  A 203,86 € 0,00 € 90% 
S M A 200,00 € 0,00 € 65% 
S M J 200,00 € 0,00 € 65% 
S M J 320,00 € 0,00 € 90% 



 
S C N 195,00 € 178,50 € 90% 
S S D 203,86 € 53,34 € 90% 
S G S 203,86 € 0,00 € 90% 
S G A 193,67 € 0,00 € 90% 
S D V 246,33 € 254,40 € 90% 
S D I 193,67 € 210,54 € 90% 
T Q M 195,00 € 0,00 € 65% 
T Q D 175,50 € 0,00 € 65% 
T V A 184,50 € 0,00 € 90% 
T V N 205,00 € 0,00 € 90% 
T H A 195,00 € 178,50 € 90% 
T B D 102,84 € 0,00 € 25% 
V G N 195,00 € 0,00 € 90% 
V G V 175,50 € 0,00 € 90% 
V L D 165,75 € 0,00 € 90% 
V L A 195,00 € 178,50 € 90% 
V H A 250,00 € 0,00 € 40% 
Z R H 240,00 € 142,80 € 90% 

“ 
 
Segon.- RECTIFICAR parcialment el punt quart de l’acord núm. 17, aprovat per 
la Junta de Govern Local de data 7 de juny de 2019, on diu: 
 
“AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER les obligacions corresponents a una 
despesa de 35.293,49 euros, amb càrrec a la partida pressupostària 
68.23100.48018 del pressupost vigent, en concepte de beques d’assistència i 
menjador a diverses activitats d’estiu, any 2019, a favor dels tutors legals que es 
relacionen, amb el imports resultants que així mateix s’indiquen:  

CAMPUS ESPORTIUS 
   
FUTBOL ASSOCIACIÓ ESPLUGUENC (CIF G61396065)  
TUTOR 
LEGAL             
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom 

Beca 
Casal 

Beca 
Menjador 

Total 
Beca 

T A S 193,50 € 259,20 € 452,70 € 
G T I 220,50 € 324,00 € 544,50 € 
A V V 216,00 € 324,00 € 540,00 € 
A V V 216,00 € 324,00 € 540,00 € 
G S A 139,75 € 0,00 € 139,75 € 
C P E 216,00 € 324,00 € 540,00 € 
C P E 216,00 € 324,00 € 540,00 € 
V B N 216,00 € 0,00 € 216,00 € 
      1.633,75 € 1.879,20 € 3.512,95 € 
              
CLUB DE FUTBOL CAN VIDALET (CIF G58798364)  
TUTOR 
LEGAL             
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom 

Beca 
Casal 

Beca 
Menjador 

Total 
Beca 



 
T L M 283,50 € 283,50 € 567,00 € 
G P A 252,00 € 0,00 € 252,00 € 
G P A 252,00 € 0,00 € 252,00 € 
B R M 382,50 € 350,00 € 732,50 € 
B V A 290,70 € 0,00 € 290,70 € 
G L D 204,75 € 0,00 € 204,75 € 
      1.665,45 € 633,50 € 2.298,95 € 
              
CLUB GIMNASTICA ESPLUGUES LES MORERES (CIF G58761289)  
TUTOR 
LEGAL             
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom 

Beca 
Casal 

Beca 
Menjador 

Total 
Beca 

H C J 100,00 € 0,00 € 100,00 € 
L V M 289,80 € 0,00 € 289,80 € 
R R M 410,40 € 288,36 € 698,76 € 
R R M 410,40 € 288,36 € 698,76 € 
P G A 288,00 € 0,00 € 288,00 € 
A R Y 401,40 € 333,72 € 735,12 € 
Z L L 153,00 € 123,12 € 276,12 € 
      2.053,00 € 1.033,56 € 3.086,56 € 
 
ESPLU-ARTISTIC CLUB PATÍ (CIF G67107201)  
TUTOR 
LEGAL             
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom 

Beca 
Casal 

Beca 
Menjador 

Total 
Beca 

G P R 143,00 € 0,00 € 143,00 € 
              
              
CASAL ESPORTIU  
              
DUET ESPLUGUES, S.A. (CIF A63876346)  
TUTOR 
LEGAL             
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom 

Beca 
Casal 

Beca 
Menjador 

Total 
Beca 

S D C 221,70 € 412,13 € 633,83 € 
S D C 174,30 € 341,08 € 515,39 € 
R L E 128,44 € 0,00 € 128,44 € 
R L E 128,44 € 0,00 € 128,44 € 
B B I 63,82 € 32,99 € 96,81 € 
S G D 183,47 € 0,00 € 183,47 € 
S G D 174,30 € 0,00 € 174,30 € 
Z M L 183,47 € 0,00 € 183,47 € 
R N E 63,51 € 0,00 € 63,51 € 
R N E 66,85 € 0,00 € 66,85 € 
B M J 25,71 € 0,00 € 25,71 € 
R C N 183,47 € 0,00 € 183,47 € 
S  V 174,30 € 0,00 € 174,30 € 
S  V 183,47 € 0,00 € 183,47 € 
S  V 165,12 € 0,00 € 165,12 € 
C  S 183,47 € 0,00 € 183,47 € 



 
H R G 92,56 € 0,00 € 92,56 € 
A B R 157,35 € 0,00 € 157,35 € 
N A K 81,54 € 0,00 € 81,54 € 
M G M 175,86 € 0,00 € 175,86 € 
M G M 167,07 € 0,00 € 167,07 € 
O G S 66,85 € 0,00 € 66,85 € 
O G S 63,51 € 0,00 € 63,51 € 
A  R 275,85 € 421,08 € 696,93 € 
A  R 193,11 € 421,08 € 614,19 € 
T B C 129,58 € 242,21 € 371,79 € 
M C E 183,47 € 0,00 € 183,47 € 
M C E 174,30 € 0,00 € 174,30 € 
S H A 165,93 € 0,00 € 165,93 € 
S H A 157,64 € 0,00 € 157,64 € 
F B N 138,83 € 0,00 € 138,83 € 
B C M 43,43 € 0,00 € 43,43 € 
B C M 43,43 € 0,00 € 43,43 € 
S C K 174,30 € 341,08 € 515,39 € 
S C K 183,47 € 341,08 € 524,56 € 
D  N 51,42 € 0,00 € 51,42 € 
C F J 138,83 € 0,00 € 138,83 € 
C F J 131,00 € 0,00 € 131,00 € 
R G E 229,75 € 427,48 € 657,23 € 
S O S 183,47 € 86,42 € 269,89 € 
S  L 203,86 € 421,08 € 624,94 € 
S  L 193,67 € 421,08 € 614,75 € 
S P Y 116,63 € 0,00 € 116,63 € 
S P Y 116,63 € 0,00 € 116,63 € 
S P Y 116,63 € 0,00 € 116,63 € 
      6.453,81 € 3.908,79 € 10.362,63€ 
              
              
CASAL D'ESTIU  
              
ASSOCIACIÓ CLUB ESPLAI PUBILLA CASES (CIF G58300237)  
TUTOR 
LEGAL             
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom 

Beca 
Casal 

Beca 
Menjador 

Total 
Beca 

H B B 126,75 € 0,00 € 126,75 € 
C N A 66,30 € 0,00 € 66,30 € 
F T M 78,00 € 81,28 € 159,28 € 
R V K 175,50 € 0,00 € 175,50 € 
L B C 149,18 € 0,00 € 149,18 € 
L B C 175,50 € 289,17 € 464,67 € 
V S S 175,50 € 289,17 € 464,67 € 
O J I 162,00 € 0,00 € 162,00 € 
R M M 175,50 € 289,17 € 464,67 € 
R M M 149,18 € 289,17 € 438,35 € 
A G E 216,00 € 0,00 € 216,00 € 
B  C 175,50 € 289,17 € 464,67 € 
M R C 175,50 € 289,17 € 464,67 € 



 
M R C 149,18 € 0,00 € 149,18 € 
C L E 175,50 € 289,17 € 464,67 € 
C  K 195,00 € 357,00 € 552,00 € 
C  K 165,75 € 357,00 € 522,75 € 
C Z C 126,75 € 150,84 € 277,59 € 
K  M 162,00 € 403,70 € 565,70 € 
B R M 175,50 € 0,00 € 175,50 € 
  R G 160,65 € 168,69 € 329,34 € 
S C C 175,50 € 0,00 € 175,50 € 
N P E 175,50 € 0,00 € 175,50 € 
N P E 175,50 € 289,17 € 464,67 € 
M M B 130,00 € 0,00 € 130,00 € 
      3.967,24 € 3.831,87 € 7.799,11 € 
              
ESPLAI ESPURNES (CIF G58433418)  
TUTOR 
LEGAL             
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom 

Beca 
Casal 

Beca 
Menjador 

Total 
Beca 

G  D 144,00 € 173,50 € 317,50 € 
G  D 122,40 € 173,50 € 295,90 € 
M D S 104,00 € 0,00 € 104,00 € 
O C F 41,44 € 22,32 € 63,75 € 
O C F 48,75 € 22,32 € 71,07 € 
G R A 48,75 € 22,32 € 71,07 € 
M C G 162,00 € 231,34 € 393,34 € 
  F M 175,50 € 289,17 € 464,67 € 
B R R 175,50 € 289,17 € 464,67 € 
      1.022,34 € 1.223,64 € 2.245,97 € 
              
ESPLUGA VIVA (CIF G58698424)  
TUTOR 
LEGAL             
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom 

Beca 
Casal 

Beca 
Menjador 

Total 
Beca 

L R G 144,00 € 0,00 € 144,00 € 
B B J 144,00 € 173,50 € 317,50 € 
      288,00 € 173,50 € 461,50 € 
              
CASAL JOVE  
              
ASSOCIACIÓ CLUB ESPLAI PUBILLA CASES (CIF G58300237)  
TUTOR 
LEGAL             
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom 

Beca 
Casal 

Beca 
Menjador 

Total 
Beca 

S C C 216,00 € 0,00 € 216,00 € 
M M B 130,00 € 0,00 € 130,00 € 
R M M 216,00 € 231,34 € 447,34 € 
      562,00 € 231,34 € 793,34 € 
              
COLÒNIES DE JULIOL  



 
              
ASSOCIACIÓ CLUB ESPLAI PUBILLA CASES (CIF G58300237)  
TUTOR 
LEGAL             
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom 

Beca 
Casal 

Beca 
Menjador 

Total 
Beca 

L S B 288,00 € 0,00 € 288,00 € 
H G K 312,30 € 0,00 € 312,30 € 
C Z O 80,00 € 0,00 € 80,00 € 
M S K 234,00 € 0,00 € 234,00 € 
Z  A 320,00 € 0,00 € 320,00 € 
M R F 312,30 € 0,00 € 312,30 € 
R  A 347,00 € 0,00 € 347,00 € 
S M M 312,30 € 0,00 € 312,30 € 
M F C 288,00 € 0,00 € 288,00 € 
      2.493,90 € 0,00 € 2.493,90 € 
              
ESPLAI ESPURNES (CIF G58433418)  
TUTOR 
LEGAL             
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom 

Beca 
Casal 

Beca 
Menjador 

Total 
Beca 

V  R 166,05 € 0,00 € 166,05 € 
V  R 184,50 € 0,00 € 184,50 € 
M C E 175,50 € 0,00 € 175,50 € 
G C L 175,50 € 0,00 € 175,50 € 
G C L 157,95 € 0,00 € 157,95 € 
R T M 126,75 € 0,00 € 126,75 € 
R  E 175,50 € 0,00 € 175,50 € 
M E Y 166,05 € 0,00 € 166,05 € 
M E Y 184,50 € 0,00 € 184,50 € 
M E Y 157,95 € 0,00 € 157,95 € 
A D M 184,50 € 0,00 € 184,50 € 
Q V M 126,75 € 0,00 € 126,75 € 
Q V M 114,08 € 0,00 € 114,08 € 
      2.095,58 € 0,00 € 2.095,58 € 

“ Ha de dir: 
“AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER les obligacions corresponents a una 
despesa de 30.038,00 euros, amb càrrec a la partida pressupostària 
68.23100.48018 del pressupost vigent, en concepte de beques d’assistència i 
menjador a diverses activitats d’estiu, any 2019, a favor dels tutors legals que es 
relacionen, amb el imports resultants que així mateix s’indiquen:  

CAMPUS ESPORTIUS 
   
FUTBOL ASSOCIACIÓ ESPLUGUENC (CIF G61396065)  
TUTOR 
LEGAL             
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom 

Beca 
Casal 

Beca 
Menjador 

Total 
Beca 

T A S 193,50 € 144,00 € 337,50 € 
G T I 220,50 € 180,00 € 400,50 € 
A V V 216,00 € 180,00 € 396,00 € 



 
A V V 216,00 € 180,00 € 396,00 € 
G S A 139,75 € 0,00 € 139,75 € 
C P E 216,00 € 180,00 € 396,00 € 
C P E 216,00 € 180,00 € 396,00 € 
V B N 216,00 € 0,00 € 216,00 € 
      1.633,75 € 1.044,00€ 2.677,75€ 
              
CLUB DE FUTBOL CAN VIDALET (CIF G58798364)  
TUTOR 
LEGAL             
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom 

Beca 
Casal 

Beca 
Menjador 

Total 
Beca 

T L M 283,50 € 157,50 € 441,00 € 
G P A 252,00 € 0,00 € 252,00 € 
G P A 252,00 € 0,00 € 252,00 € 
B R M 382,50 € 175,00 € 557,50 € 
B V A 290,70 € 0,00 € 290,70 € 
G L D 204,75 € 0,00 € 204,75 € 
      1.665,45 € 332,50 € 1.997,95 € 
              
CLUB GIMNASTICA ESPLUGUES LES MORERES (CIF G58761289)  
TUTOR 
LEGAL             
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom 

Beca 
Casal 

Beca 
Menjador 

Total 
Beca 

H C J 100,00 € 0,00 € 100,00 € 
L V M 289,80 € 0,00 € 289,80 € 
R R M 410,40 € 160,20 € 570,60 € 
R R M 410,40 € 160,20 € 570,60 € 
P G A 288,00 € 0,00 € 288,00 € 
A R Y 401,40 € 185,40 € 586,80 € 
Z L L 196,00 € 0,00 € 196,00 € 
      196,00 € 0,00 € 196,00 € 
 
ESPLU-ARTISTIC CLUB PATÍ (CIF G67107201)  
TUTOR 
LEGAL             
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom 

Beca 
Casal 

Beca 
Menjador 

Total 
Beca 

G P R 143,00 € 0,00 € 143,00 € 
              
              
CASAL ESPORTIU  
              
DUET ESPLUGUES, S.A. (CIF A63876346)  
TUTOR 
LEGAL             
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom 

Beca 
Casal 

Beca 
Menjador 

Total 
Beca 

S D C 221,70 € 228,96 € 450,66 € 
S D C 174,30 € 189,49 € 363,79 € 
R L E 128,44 € 0,00 € 128,44 € 
R L E 128,44 € 0,00 € 128,44 € 



 
B B I 229,75 € 237,49 € 467,24 € 
S G D 183,47 € 0,00 € 183,47 € 
S G D 174,30 € 0,00 € 174,30 € 
Z M L 183,47 € 0,00 € 183,47 € 
R N E 63,51 € 0,00 € 63,51 € 
R N E 66,85 € 0,00 € 66,85 € 
B M J 25,71 € 0,00 € 25,71 € 
R C N 183,47 € 0,00 € 183,47 € 
S  V 174,30 € 0,00 € 174,30 € 
S  V 183,47 € 0,00 € 183,47 € 
S  V 165,12 € 0,00 € 165,12 € 
C  S 183,47 € 0,00 € 183,47 € 
H R G 92,56 € 0,00 € 92,56 € 
A B R 157,35 € 0,00 € 157,35 € 
N A K 81,54 € 0,00 € 81,54 € 
M G M 175,86 € 0,00 € 175,86 € 
M G M 167,07 € 0,00 € 167,07 € 
O G S 66,85 € 0,00 € 66,85 € 
O G S 63,51 € 0,00 € 63,51 € 
A  R 275,85 € 210,54 € 486,39 € 
A  R 193,11 € 210,54 € 403,65 € 
T B C 129,58 € 134,56 € 264,14 € 
M C E 183,47 € 0,00 € 183,47 € 
M C E 174,30 € 0,00 € 174,30 € 
S H A 165,93 € 0,00 € 165,93 € 
S H A 157,64 € 0,00 € 157,64 € 
F B N 138,83 € 0,00 € 138,83 € 
B C M 43,43 € 0,00 € 43,43 € 
B C M 43,43 € 0,00 € 43,43 € 
S C K 174,30 € 189,49 € 363,79 € 
S C K 183,47 € 189,49 € 372,96 € 
D  N 51,42 € 0,00 € 51,42 € 
C F J 138,83 € 0,00 € 138,83 € 
C F J 131,00 € 0,00 € 131,00 € 
R G E 229,75 € 237,49 € 467,24 € 
S O S 183,47 € 48,01 € 231,48 € 
S  L 203,86 € 210,54 € 414,40 € 
S  L 193,67 € 210,54 € 404,21 € 
S P Y 116,63 € 0,00 € 116,63 € 
S P Y 116,63 € 0,00 € 116,63 € 
S P Y 116,63 € 0,00 € 116,63 € 
      6.619,74 € 2.297,14 € 8.916,88 € 
              
              
CASAL D'ESTIU  
              
ASSOCIACIÓ CLUB ESPLAI PUBILLA CASES (CIF G58300237)  
TUTOR 
LEGAL             
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom 

Beca 
Casal 

Beca 
Menjador 

Total 
Beca 

H B B 126,75 € 0,00 € 126,75 € 



 
C N A 66,30 € 0,00 € 66,30 € 
F T M 78,00 € 101,60 € 179,60 € 
R V K 175,50 € 0,00 € 175,50 € 
L B C 149,18 € 0,00 € 149,18 € 
L B C 175,50 € 160,65 € 336,15 € 
V S S 175,50 € 160,65 € 336,15 € 
O J I 162,00 € 0,00 € 162,00 € 
R M M 175,50 € 160,65 € 336,15 € 
R M M 149,18 € 160,65 € 309,83 € 
A G E 216,00 € 0,00 € 216,00 € 
B  C 175,50 € 160,65 € 336,15 € 
M R C 175,50 € 160,65 € 336,15 € 
M R C 149,18 € 0,00 € 149,18 € 
C L E 175,50 € 160,65 € 336,15 € 
C  K 195,00 € 178,50 € 373,50 € 
C  K 165,75 € 178,50 € 344,25 € 
C Z C 126,75 € 116,03 € 242,78 € 
K  M 162,00 € 224,28 € 386,28 € 
B R M 175,50 € 0,00 € 175,50 € 
  R G 160,65 € 160,65 € 321,30 € 
S C C 175,50 € 0,00 € 175,50 € 
N P E 175,50 € 0,00 € 175,50 € 
N P E 175,50 € 160,65 € 336,15 € 
M M B 130,00 € 0,00 € 130,00 € 
      3.967,24 € 2.244,76 € 6.212,00 € 
              
ESPLAI ESPURNES (CIF G58433418)  
TUTOR 
LEGAL             
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom 

Beca 
Casal 

Beca 
Menjador 

Total 
Beca 

G  D 144,00 € 96,39 € 240,39 € 
G  D 122,40 € 96,39 € 218,79 € 
M D S 104,00 € 0,00 € 104,00 € 
O C F 41,44 € 44,63 € 86,07 € 
O C F 48,75 € 44,63 € 93,38 € 
G R A 48,75 € 44,63 € 93,38 € 
M C G 162,00 € 128,52 € 290,52 € 
  F M 175,50 € 160,65 € 336,15 € 
B R R 175,50 € 160,65 € 336,15 € 
      1.022,34 € 776,49 € 1.798,83 € 
              
ESPLUGA VIVA (CIF G58698424)  
TUTOR 
LEGAL             
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom 

Beca 
Casal 

Beca 
Menjador 

Total 
Beca 

L R G 144,00 € 0,00 € 144,00 € 
B B J 144,00 € 96,39 € 240,39 € 
      288,00 € 96,39 € 384,39 € 
              



 
              
CASAL JOVE  
              
ASSOCIACIÓ CLUB ESPLAI PUBILLA CASES (CIF G58300237)  
TUTOR 
LEGAL             
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom 

Beca 
Casal 

Beca 
Menjador 

Total 
Beca 

S C C 216,00 € 0,00 € 216,00 € 
M M B 130,00 € 0,00 € 130,00 € 
R M M 216,00 € 128,52 € 344,52 € 
      562,00 € 128,52 € 690,52 € 
              
COLÒNIES DE JULIOL  
              
ASSOCIACIÓ CLUB ESPLAI PUBILLA CASES (CIF G58300237)  
TUTOR 
LEGAL             
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom 

Beca 
Casal 

Beca 
Menjador 

Total 
Beca 

L S B 288,00 € 0,00 € 288,00 € 
H G K 312,30 € 0,00 € 312,30 € 
C Z O 80,00 € 0,00 € 80,00 € 
M S K 234,00 € 0,00 € 234,00 € 
Z  A 320,00 € 0,00 € 320,00 € 
M R F 312,30 € 0,00 € 312,30 € 
R  A 347,00 € 0,00 € 347,00 € 
S M M 312,30 € 0,00 € 312,30 € 
M F C 288,00 € 0,00 € 288,00 € 
      2.493,90 € 0,00 € 2.493,90 € 
              
ESPLAI ESPURNES (CIF G58433418)  
TUTOR 
LEGAL             
Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom 

Beca 
Casal 

Beca 
Menjador 

Total 
Beca 

V  R 166,05 € 0,00 € 166,05 € 
V  R 184,50 € 0,00 € 184,50 € 
M C E 175,50 € 0,00 € 175,50 € 
G C L 175,50 € 0,00 € 175,50 € 
G C L 157,95 € 0,00 € 157,95 € 
R T M 126,75 € 0,00 € 126,75 € 
R  E 175,50 € 0,00 € 175,50 € 
M E Y 166,05 € 0,00 € 166,05 € 
M E Y 184,50 € 0,00 € 184,50 € 
M E Y 157,95 € 0,00 € 157,95 € 
A D M 184,50 € 0,00 € 184,50 € 
Q V M 126,75 € 0,00 € 126,75 € 
Q V M 114,08 € 0,00 € 114,08 € 
      2.095,58 € 0,00 € 2.095,58 € 

 



 
Segon.- RECTIFICAR parcialment el punt sisè de l’acord núm. 17, aprovat per la 
Junta de Govern Local de data 7 de juny de 2019, on diu: 
 
“PROPOSAR el pagament corresponent a les quantitats aprovades en la present 
resolució, per import total de 35.685,49 euros, a les entitats següents, d’acord amb 
les activitats que així mateix s’indiquen: 
 
CAMPUS ESPORTIUS: 
Futbol Associació Espluguenc (CIF G61396065) .................................. 3.512,95 € 
Club De Futbol Can Vidalet (CIF G58798364) ...................................... 2.298,95 € 
Club Gimnastica Esplugues Les Moreres (CIF G58761289) ................. 3.478,56 € 
Esplu-Artistic Club Patí (CIF G67107201) ................................................ 143,00 € 
CASAL ESPORTIU: 
Duet Esplugues, S.A. (CIF A63876346) .............................................. 10.362,63 € 
 
CASAL D’ESTIU: 
Ass. Club Esplai Pubilla Cases (CIF G58300237) ................................  7.799,11 € 
Esplai Espurnes (CIF G58433418) ........................................................ 2.245,97 € 
Espluga Viva (CIF G58698424) ................................................................ 461,50 € 
 
CASAL JOVE: 
Ass. Club Esplai Pubilla Cases (CIF G58300237) ................................... 793,34 € 
 
COLÒNIES DE JULIOL: 
Ass. Club Esplai Pubilla Cases (CIF G58300237) ................................  2.493,90 € 
Esplai Espurnes (CIF G58433418) ........................................................ 2.095,58 € 
 
“Ha de dir: 
 
“PROPOSAR el pagament corresponent a les quantitats aprovades en la present 
resolució, per import total de 30.430,00 euros, a les entitats següents, d’acord amb 
les activitats que així mateix s’indiquen: 
 
CAMPUS ESPORTIUS: 
Futbol Associació Espluguenc (CIF G61396065) ................................... 2.677,75 € 
Club De Futbol Can Vidalet (CIF G58798364) ....................................... 1.997,95 € 
Club Gimnastica Esplugues Les Moreres (CIF G58761289) .................. 3.019,20 € 
Esplu-Artistic Club Patí (CIF G67107201) ................................................. 143,00 € 
CASAL ESPORTIU: 
Duet Esplugues, S.A. (CIF A63876346) ................................................. 8.916,88 € 
 
CASAL D’ESTIU: 
Ass. Club Esplai Pubilla Cases (CIF G58300237) ................................  6.212,00 € 
Esplai Espurnes (CIF G58433418) ......................................................... 1.798,83 € 
Espluga Viva (CIF G58698424) ................................................................. 384,39 € 
 
CASAL JOVE: 
Ass. Club Esplai Pubilla Cases (CIF G58300237) ...................................  690,52 € 
 



 
COLÒNIES DE JULIOL: 
Ass. Club Esplai Pubilla Cases (CIF G58300237) ................................  2.493,90 € 
Esplai Espurnes (CIF G58433418) ......................................................... 2.095,58 € 
“. 
 
Tercer.- COMUNICAR la concessió d’aquests ajuts a la Base de Datos Nacional 
de Subvenciones, com a sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 
Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució a les persones i entitats interessades. 
 

 

22. Proposta de formalització d’un conveni amb ASSOCIACIÓ CLUB 
D'ESPLAI PUBILLA CASES CAN VIDALET per al desenvolupament de 
l'activitat ordinària, anys 2019-2021 (exp. 2019/2389/2244). 
 
L’Ordenança General Reguladora de la Concessió de Subvencions de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat defineix, entre d’altres, les condicions, 
requisits i procediments a seguir per a la concessió de subvencions a càrrec del 
pressupost municipal. 
 
Dins l’àmbit d’Acció Social i Ciutadania, l’entitat ASSOCIACIÓ CLUB D´ESPLAI 
PUBILLA CASES CAN VIDALET, amb CIF G58300237, ha sol·licitat, en data 28 
de febrer de 2019 la formalització d’un conveni de col·laboració pel període 2019-
2021 i l’aportació econòmica corresponent a l’any 2019. 
 
Vist que l’entitat ha presentat els comptes justificatius de les subvencions 
corresponents a l’any 2018 i que aquests han estat aprovats per la Junta de 
Govern Local del 8 de febrer de 2019. 
 
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals, informant favorablement 
l’atorgament de subvencions en el marc de dit conveni, per les activitats i quanties 
en ell expressat. 
 
Vist l’informe emès per la Unitat Jurídic - Administrativa de l’Àmbit 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.- APROVAR el text del conveni de col·laboració a formalitzar amb l’entitat 
ASSOCIACIÓ CLUB D´ESPLAI PUBILLA CASES CAN VIDALET, amb CIF 



 
G58300237, per un període de vigència de tres anys, 2019-2021, per al 
desenvolupament de les activitats recollides al mateix.  
 
Segon.- RESOLDRE la sol·licitud presentada per l’entitat  ASSOCIACIÓ CLUB 
D´ESPLAI PUBILLA CASES CAN VIDALET, amb CIF G58300237, i  ATORGAR 
una subvenció de 56.712,00 euros, pel desenvolupament de les activitats 
recollides al conveni. 
 
Tercer.- AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER les obligacions següents, a 
favor de l’entitat ASSOCIACIÓ CLUB D´ESPLAI PUBILLA CASES CAN VIDALET, 
amb CIF G58300237, a càrrec de la partida 36.33700 48001 del pressupost 
ordinari vigent, en concepte d’aportació econòmica corresponent a l’any 2019: 
 

ACTIVITAT TOTAL IMPORT PAGAMENT 

Projecte d’activitats i serveis 
infantils i juvenils 2019 56.712,00 € 

45.369,60 € 80 % 
11.342,40 € 20 % 

 
Quart.- PROPOSAR el pagament corresponent al 80% de l’aportació total de 
l’exercici 2019, a favor de l’entitat ASSOCIACIÓ CLUB D´ESPLAI PUBILLA 
CASES CAN VIDALET, amb CIF G58300237, per import de 45.369,60 euros. 
 
Cinquè.- ESTABLIR que la subvenció s’ha d’entendre acceptada per l’entitat 
destinatària per la signatura del respectiu conveni i comportarà la conformitat amb 
tots els termes de la concessió i les condicions de la seva execució si en el termini 
de 15 dies hàbils no manifesta renúncia expressa. 
 
Sisè.- COMUNICAR la concessió d’aquest ajut a la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones, com a sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 
Setè.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat ASSOCIACIÓ CLUB D´ESPLAI 
PUBILLA CASES CAN VIDALET. 
 
Vuitè.- NOTIFICAR aquesta resolució als Serveis Econòmics i al Servei d’Infància 
i Drets Civils. 
 

 

23. Proposta de formalització d’un conveni amb ASSOCIACIÓ CLUB 
D'ESPLAI PUBILLA CASES CAN VIDALET per al desenvolupament dels 
casals d'estiu, any 2019 (exp. 2019/2388/2244). 
 
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 ASSOCIACIÓ CLUB ESPLAI PUBILLA CASES – CAN VIDALET 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, 
programa que serà desenvolupat conjuntament entre les entitats “Espluga Viva”, 
“Grup d’Esplai Espurnes” i “Associació Club d’Esplai Pubilla Cases”. 
 
Les tres entitats han manifestat el seu interès en col·laborar amb l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat a través d’un programa conjunt. No obstant, per tal de 
vetllar per una mateixa línia pedagògica i la similitud dels serveis que oferiren a la 
ciutadania, la coordinació general dels Casals l’assumirà el Grup Esplai Espurnes, 
i la coordinació general del Casal Jove l’Associació Club d’Esplai Pubilla Cases-
Can Vidalet. 
 
 
Atès que l’entitat ASSOCIACIÓ CLUB ESPLAI PUBILLA CASES – CAN VIDALET 
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  
ASSOCIACIÓ CLUB ESPLAI PUBILLA CASES – CAN VIDALET, amb CIF 
G58300237, per un període de vigència d’un any per al desenvolupament de les 
activitats: 
 
Casal d’estiu infantil 2019 
Casal d’estiu jove 2019 
 
Segon.- RESOLDRE la sol·licitud presentada per l’entitat ASSOCIACIÓ CLUB 
ESPLAI PUBILLA CASES – CAN VIDALET, amb CIF G58300237, i  ATORGAR 
una subvenció màxima de 26.912,60 euros, pel desenvolupament de les 
esmentades activitats. 
 
Tercer.- AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER les obligacions següents, a 
favor de l’entitat ASSOCIACIÓ CLUB ESPLAI PUBILLA CASES – CAN VIDALET, 
amb CIF G58300237, a càrrec de la partida 36 33700 48006 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 26.912,60€ 

21.530,08€ 80 % 
5.382,52€ 20 % 

 
Quart.- PROPOSAR el pagament corresponent al 80% de l’aportació total de 
l’exercici 2019, a favor de l’entitat ASSOCIACIÓ CLUB D´ESPLAI PUBILLA 
CASES CAN VIDALET, amb CIF G58300237, per import de 21.530,08 euros. 
 
Cinquè.- ESTABLIR que la subvenció s’ha d’entendre acceptada per l’entitat 
destinatària per la signatura del respectiu conveni i comportarà la conformitat amb 
tots els termes de la concessió i les condicions de la seva execució si en el termini 
de 15 dies hàbils no manifesta renúncia expressa. 
 
Sisè.- COMUNICAR la concessió d’aquest ajut a la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones, com a sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 
Setè.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat CLUB ESPLAI PUBILLA CASES 
– CAN VIDALET. 
 
Vuitè.- NOTIFICAR aquesta resolució als Serveis Econòmics i al Servei d’Infància 
i Drets Civils. 
 

 



 
24. Proposta d'aprovació de la pròrroga del conveni de col·laboració amb 
l’ASSOCIACIÓ PER A LES NACIONS UNIDES A ESPANYA, any 2019 (exp. 
2019/4718/1374). 
 
L’Associació per a les Nacions Unides (ANUE) desenvolupa activitats de difusió 
dels principis i propòsits continguts a la Carta Fundacional de les Nacions Unides 
i del treball dels seus Organismes especialitzats (OMS, UNICEF, UNESCO, 
OIT,...). En aquesta tasca, és d’especial interès la defensa i promoció dels drets 
humans i la defensa dels sector de la població amb més dificultats, els conflictes i 
la seva resolució pacífica. Les campanyes de sensibilització i educació per a la 
solidaritat i per la Pau, i especialment la Campanya dels Objectius del Mil·lenni 
com a criteris realistes per acabar amb les desigualtats, són alguns exemples.  
 
L’Ajuntament d’Esplugues manté una relació de col·laboració amb l’ANUE des del 
1987, participant com a soci i de les activitats que aquesta organitza. Aquesta 
relació de col·laboració es va consolidar, a l’any 2004 amb la signatura d’un 
conveni que estableix entre altres, al seu apartat setè, la seva pròrroga anual de 
forma tàcita.  
 
En nom del Consell Directiu de l’ANUE, la seva Directora General ha sol·licitat a 
aquest Ajuntament, en data 4 d’abril de 2019, la pròrroga de l’esmentat conveni i 
la corresponent aportació de soci col·laborador per a les activitats de difusió i 
subscripció de les publicacions que edita l’Associació, així com per col·laborar en 
les campanyes que realitzen, amb l’objectiu de promoure accions per a  mantenir 
la pau arreu del món, desenvolupar relacions amistoses entre les nacions, 
treballar conjuntament per millorar els nivells de vida, eliminar la pobresa, les 
malalties i l’analfabetisme en el món, i promoure el respecte als drets i llibertats 
dels altres.  
 
Vist l’informe emès per la Tècnica de Cooperació. 
  
S’acorda: 
 
Primer.- APROVAR la pròrroga del conveni de col·laboració entre l’ASSOCIACIÓ 
PER A LES NACIONS UNIDES A ESPANYA i l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat, amb un període de vigència fins el 31 de desembre de 2019. 
 
Segon.- ATORGAR una subvenció de 300,00 euros a l’ASSOCIACIÓ PER A LES 
NACIONS UNIDES A ESPANYA (C.I.F. G08945859), en concepte d’aportació 
econòmica de l’Ajuntament d’Esplugues com a soci col·laborador, per les activitats 
que realitza l’entitat, recollides al conveni de col·laboració. 
 
Tercer.- AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER una obligació per import de 
300,00 euros a favor de l’ASSOCIACIÓ PER A LES NACIONS UNIDES, amb 
C.I.F. G08945859 en concepte quota anual, amb càrrec a la partida 
pressupostària 47.32700.48001 Suport Solidaritat i Cooperació (Cooperació 
directa) del pressupost municipal en vigor. 
 



 
Quart.- ESTABLIR que s'entendrà acceptada la corresponent subvenció per part 
de l’entitat beneficiària si en el termini de 15 dies hàbils, comptat a partir de la 
recepció de la notificació dels presents acords, no ha manifestat expressament la 
renúncia. 
 
Cinquè.- COMUNICAR la concessió d’aquest ajut a la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones, com a sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 
Sisè.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat ASSOCIACIÓ PER A LES 
NACIONS UNIDES 
 
Setè.- NOTIFICAR aquesta resolució als Serveis Econòmics i al Servei de 
Cooperació al Desenvolupament. 
 

 

25. Proposta de formalització d’un conveni de col·laboració amb l’Institut 
Marocain de Dèveloppement Local IMADEL, 2019-2020 (exp. 
2019/5393/1374). 
 
La Xarxa de municipis del Baix Llobregat conformada pels ajuntaments de 
Viladecans, Esplugues de Llobregat, Gavà, Sant Joan Despí i Sant Vicenç del 
Horts, amb el suport de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament del Servei de 
Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona, ha vingut desenvolupant 
amb el Programa JUSUR una línia de cooperació tècnica directa en la gestió de 
polítiques públiques des de 2010, amb la Xarxa de Marràqueix (Marroc), 
coordinada per l’Institut Marroquí de Desenvolupament Local (IMADEL) i formada 
pels Districtes de Guéliz i Ménara, a la ciutat de Marràqueix i els municipis de 
Souihla, Sid Zouine, Ait Faska, Sidi Rahal, Zamrane, Oulad Aarad Al Ataouia i Ait 
Ourir. 
 
L’any 2009 es va crear a Marràqueix l’Institut Marroquí de Desenvolupament Local,  
d’ara endavant (IMADEL), institut que des de llavors treballa per contribuir a la 
bona governança local al Marroc a través de la recerca, la formació i la incidència 
política. Una de les àrees d’intervenció d’IMADEL és la promoció i el suport de la 
cooperació descentralitzada entre municipis marroquins i de la província de 
Barcelona. 
 
JUSUR és un programa de cooperació internacional al desenvolupament de 
caràcter municipal i de gestió directa, vinculat al procés de descentralització que 
la Direcció General d’Administració Local (Ministeri de l’Interior) que el Marroc ha 
emprès amb l’objectiu de proporcionar un marc modernitzat i de major capacitat 
per a la gestió eficaç de les autoritats locals, a través de diferents instruments i 
àmbits de gestió i planificació. La iniciativa ha tractat d’aconseguir l’intercanvi i 
enriquiment mutus entre ambdues xarxes de municipis, no sols per la implicació 
de representants polítics i tècnics municipals sinó també de la ciutadania 
d’ambdues poblacions. 
 



 
Un cop executades les tres primeres fases de la iniciativa i davant els canvis 
polítics que s’estan produint en el món local del Marroc, la xarxa del Baix Llobregat 
ha estimat oportú portar a terme una avaluació que ajudi a situar el context en què 
es desenvolupa, amb vistes a continuar i millorar el projecte de col·laboració. Es 
tracta de fer una avaluació on es detecti si estratègicament la iniciativa continua 
encaixant bé en aquest procés de descentralització, atesa la nova realitat dels 
actors a terreny. 
 
Per a portar a terme aquest projecte s’ha considerat adient signar un nou conveni 
de col·laboració entre els cinc ajuntaments participants i l’IMADEL, on consten tots 
els pactes, obligacions i acords als que ens comprometem.  
 
Els Ajuntaments de la Xarxa Baix Llobregat, donaran suport, amb la col·laboració 
econòmica a l’Avaluació del Programa de Cooperació Municipal entre la Xarxa 
Baix Llobregat i Imadel i a l’estratègia de treball pels propers anys del Programa 
de Cooperació Municipal per a l’apoderament i la igualtat d’oportunitats de les 
dones de la regió de Marràqueix, amb un pressupost total de 30.000 euros per al 
període 2019 i 30.000 euros per al període 2020, amb la quantitat anual de 6.000 
euros cadascun per al desenvolupament del projecte i que seran transferits al 
compte que l’Ajuntament de Viladecans té per aquest projecte intermunicipal. 
 
Vist l’informe emès per la Tècnica de Cooperació d’aquest Ajuntament, on 
esmenta que “es proposa ara, realitzar una avaluació de l’execució de la 3a fase 
del projecte JUSUR que detecti si estratègicament la iniciativa continua encaixant 
en el procés de  descentralització i es manté l’interès per seguir col·laborant entre 
les Xarxes de municipis. Així mateix, realitzar una proposta d’identificació, amb els 
elements estratègics clau per formular l’estratègia pels propers anys.” 
 
S’acorda: 
 
Primer.- APROVAR el conveni de col·laboració que s’adjunta amb la present 
proposta, entre els ajuntaments de Viladecans, Esplugues de Llobregat, Gavà, 
Sant Joan Despí i Sant Vicenç dels Horts, amb l’Institut Marocain de 
Développement Local Imadel, i procedir a la seva signatura. El conveni tindrà un 
període de vigència que compren els anys 2019 i 2020. 
 
Segon.- ATORGAR una subvenció de 6.000,00 euros a l’Institut Marroquí de 
Desenvolupament Local (617/AAIZ), en concepte d’aportació econòmica de 
l’Ajuntament d’Esplugues com a soci col·laborador, per les activitats que realitza 
l’entitat, recollides al conveni de col·laboració. 
 
Tercer.- AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER una obligació econòmica per 
un import de  6.000 euros, a càrrec de la partida 47 32700 48001 (suport 
solidaritat i cooperació), Cooperació Directa, a favor de l’Institut Marroquí de 
Desenvolupament Local (IMADEL). 
 
Quart.-  APROVAR la cessió del dret a favor de l’Ajuntament de Viladecans 
(P0830200B), com a entitat col·laboradora de l’aportació econòmica reconeguda. 
 



 
Cinquè.- COMUNICAR a l’Ajuntament de Viladecans que, per tal de fer efectiva 
la subvenció de l’any 2019, haurà de presentar prèviament a aquest Ajuntament 
les factures relatives al Projecte respecte l’any 2018, per un import mínim de 6.000 
euros. 
 
Sisè.- COMUNICAR la concessió d’aquest ajut a la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones, com a sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 
Setè.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat l’Institut Marroquí de 
Desenvolupament Local i a l’Ajuntament de Viladecans. 
 
Vuitè.- NOTIFICAR aquesta resolució als Serveis Econòmics i al Servei de 
Cooperació al Desenvolupament. 
 

 

26. Proposta de justificació d’una subvenció atorgada en 2018 a CÀRITAS 
DIOCESANA SANT FELIU per a l’activitat de conveni (exp. 2018/155/2244). 
 
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 14 de desembre de 2018, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
CARITAS DIOCESANA SANT FELIU DE LLOBREGAT una subvenció de 7.388,00 
euros pel desenvolupament de la Programació anual 2018. 
 
Vist que en data 28 de març de 2019 l’entitat  presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i 
que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General reguladora 
de la concessió de subvencions i a les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic administrativa de 
l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Servei d’Acció Social. 
  
S’acorda: 
 
Primer.- APROVAR la justificació econòmica presentada per l’entitat CARITAS 
DIOCESANA SANT FELIU DE LLOBREGAT, per valor de 9.093,92 euros, en 
relació a la subvenció de 7.388,00 euros atorgada en 2018, pel desenvolupament 
de la programació anual 2018. 
 
Segon.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat CARITAS DIOCESANA SANT 
FELIU DE LLOBREGAT i al Servei d’Acció Social. 
 



 
 

27. Proposta d’aprovació de la justificació de subvenció atorgada en 2018 a 
ASS. ESPLAI JUBILATS I PENSIONISTES EL GALL per al desenvolupament 
de les activitats de conveni (exp. 2018/8/2244). 
 
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 11 de maig de 2018, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
ASSOCIACIÓ JUBILATS I PENSIONISTES EL GALL una subvenció de 3.700,00 
euros pel desenvolupament de la Programació anual 2018. 
 
Vist que en data 11 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’Acció Social. 
  
S’acorda: 
 
Primer.- APROVAR la justificació econòmica presentada per l’entitat 
ASSOCIACIÓ JUBILATS I PENSIONISTES EL GALL, per valor de 3.703,18 euros, 
en relació a la subvenció de 3.700,00 euros atorgada en 2018, pel 
desenvolupament de la Programació anual 2018. 
 
Segon.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat ASSOCIACIÓ JUBILATS I 
PENSIONISTES EL GALL i al Servei d’Acció Social. 
 
 

28. Proposta d’aprovació de l’aportació 2019 a ASS. ESPLAI JUBILATS I 
PENSIONISTES EL GALL, en execució del conveni en vigor (exp. 
2019/1767/2244). 
 
La Junta de Govern Local va acordar l’aprovació del conveni de col·laboració amb 
l’entitat ASSOCIACIÓ ESPLAI JUBILATS I PENSIONISTES EL GALL, amb una 
vigència prevista pel període 2017-2020.  
 
En data 11 de febrer de 2019 l’entitat ha sol·licitat la subvenció corresponent a 
l’any 2019, acompanyada del programa i pressupost de les activitats a realitzar. 
 



 
D’acord amb el que estableix el text del conveni de col·laboració,  pel que afecta 
a l’any 2019, l’aportació municipal restarà condicionada suspensivament a 
l’aprovació anual i expressa per l’òrgan competent de l’ajuntament i a l’efectiva 
consignació pressupostària de la despesa. En aquest sentit, el pressupost 
municipal en vigor conté la partida nominativa 68.33700.48013, amb una dotació 
pressupostària de 3.700,00 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 ASSOCIACIÓ ESPLAI 
JUBILATS I PENSIONISTES EL GALL, amb CIF G60163102, i ATORGAR una 
subvenció de 3.700,00 euros, pel desenvolupament de les activitats recollides al 
conveni. 
 
Segon.- AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER una obligació d’import  
3.700,00 euros, a favor de l’entitat ASSOCIACIÓ ESPLAI JUBILATS I 
PENSIONISTES EL GALL, amb CIF G60163102, a càrrec de la partida 
68.33700.48013 del pressupost ordinari vigent, en concepte d’aportació 
econòmica corresponent a l’any 2019. 
 
Tercer.- PROPOSAR el pagament corresponent a la despesa aprovada, a favor 
de l’entitat ASSOCIACIÓ ESPLAI JUBILATS I PENSIONISTES EL GALL, amb CIF 
G60163102, per import total de 3.700,00 euros. 
 
Quart.- ESTABLIR que la subvenció s’ha d’entendre acceptada per l’entitat 
destinatària i comportarà la conformitat amb tots els termes de la concessió i les 
condicions de la seva execució si en el termini de 15 dies hàbils no manifesta 
renúncia expressa. 
 
Cinquè.- COMUNICAR la concessió d’aquest ajut a la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones, com a sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 



 
 
Sisè.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat ASSOCIACIÓ ESPLAI JUBILATS 
I PENSIONISTES EL GALL 
 
Setè.- NOTIFICAR aquesta resolució als Serveis Econòmics i al Servei d’Acció 
Social.  
 

 

29. Proposta de formalització del conveni 2019 i aportació a 
COORDINADORA D'ENTITATS DE CULTURA POPULAR D'ESPLUGUES, en 
execució del conveni en vigor (exp. 2019/4875/2244). 
 
L’Ordenança General Reguladora de la Concessió de Subvencions de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat defineix, entre d’altres, les condicions, 
requisits i procediments a seguir per a la concessió de subvencions a càrrec del 
pressupost municipal. 
 
Dins l’àmbit d’Acció Social i Ciutadania, l’entitat COORDINADORA D’ENTITATS 
DE CULTURA POPULAR D’ESPLUGUES, amb CIF G64681166, ha sol·licitat, en 
data 25 d’abril de 2019 la formalització d’un conveni de col·laboració per l’any 
2019 i l’aportació econòmica corresponent. 
 
Vist que l’entitat ha presentat els comptes justificatius de les subvencions 
corresponents a l’any 2018 i que aquests han estat aprovats per la Junta de 
Govern Local. 
 
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals, informant favorablement 
l’atorgament de subvencions en el marc de dit conveni, per les activitats i quanties 
en ell expressat. 
 
Vist l’informe emès per la Unitat Jurídic - Administrativa de l’Àmbit 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.- APROVAR el text del conveni de col·laboració a formalitzar amb l’entitat 
COORDINADORA D’ENTITATS DE CULTURA POPULAR D’ESPLUGUES, amb 
CIF G64681166, per un període de vigència d’un any, per al desenvolupament de 
les activitats recollides al mateix. 
 



 
Segon.- RESOLDRE la sol·licitud presentada per l’entitat COORDINADORA 
D’ENTITATS DE CULTURA POPULAR D’ESPLUGUES, amb CIF G64681166, i  
ATORGAR una subvenció de 12.964,00 euros, pel desenvolupament de les 
activitats recollides al conveni. 
 
Tercer.- AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER una obligació d’import  
12.964,00 euros, a favor de l’entitat COORDINADORA D’ENTITATS DE 
CULTURA POPULAR D’ESPLUGUES, amb CIF G64681166, a càrrec de la 
partida 33.33400.48039 del pressupost ordinari vigent, en concepte d’aportació 
econòmica corresponent a l’any 2019. 
 
Quart.- PROPOSAR el pagament corresponent a la despesa aprovada, a favor de 
l’entitat COORDINADORA D’ENTITATS DE CULTURA POPULAR 
D’ESPLUGUES, amb CIF G64681166, per import total de 12.964,00 euros. 
 
Cinquè.- ESTABLIR que la subvenció s’ha d’entendre acceptada per l’entitat 
destinatària per la signatura del respectiu conveni i comportarà la conformitat amb 
tots els termes de la concessió i les condicions de la seva execució si en el termini 
de 15 dies hàbils no manifesta renúncia expressa. 
 
Sisè.- COMUNICAR la concessió d’aquest ajut a la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones, com a sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 
Setè.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat COORDINADORA D’ENTITATS 
DE CULTURA POPULAR D’ESPLUGUES. 
 
Vuitè.- NOTIFICAR aquesta resolució als Serveis Econòmics i al Servei de 
Cultura. 
 

 

30. Proposta d’aprovació de l’aportació 2019 a COLLA DE GEGANTERS 
D'ESPLUGUES, en execució del conveni en vigor (exp. 2019/6393/2244). 
 
La Junta de Govern Local va acordar l’aprovació del conveni de col·laboració amb 
l’entitat COLLA DE GEGANTERS D’ESPLUGUES, amb una vigència prevista pel 
període 2016-2019. 
 
En data 12 de juny de 2019 l’entitat ha sol·licitat la subvenció corresponent a l’any 
2019, acompanyada del programa i pressupost de les activitats a realitzar. 
 
D’acord amb el que estableix el text del conveni de col·laboració, pel que afecta a 
l’any 2019, l’aportació municipal restarà condicionada suspensivament a 
l’aprovació anual i expressa per l’òrgan competent de l’ajuntament i a l’efectiva 
consignació pressupostària de la despesa. En aquest sentit, el pressupost 
municipal en vigor conté la partida nominativa 33.33400.48024, amb una dotació 
pressupostària de 7.375,00 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 COLLA DE 
GEGANTERS D’ESPLUGUES, amb CIF V58660838, i ATORGAR una subvenció 
de 7.375,00 euros, pel desenvolupament de les activitats recollides al conveni. 
 
Segon.- AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER una obligació d’import  
7.375,00 euros, a favor de l’entitat COLLA DE GEGANTERS D’ESPLUGUES, 
amb CIF V58660838 a càrrec de la partida 33.33400.48024   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 COLLA DE GEGANTERS D’ESPLUGUES, amb CIF V58660838, per 
import total de 7.375,00 euros. 
 
Quart.- ESTABLIR que la subvenció s’ha d’entendre acceptada per l’entitat 
destinatària i comportarà la conformitat amb tots els termes de la concessió i les 
condicions de la seva execució si en el termini de 15 dies hàbils no manifesta 
renúncia expressa. 
 
Cinquè.- COMUNICAR la concessió d’aquest ajut a la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones, com a sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 
Sisè.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat COLLA DE GEGANTERS 
D’ESPLUGUES. 
 
Setè.- NOTIFICAR aquesta resolució als Serveis Econòmics i al Servei de Cultura. 
 

 



 
31. Proposta d’aprovació de l’aportació 2019 a CORAL MUSICORUM 
ESPLUGUES, en execució del conveni en vigor (exp. 2019/2818/2244). 
 
La Junta de Govern Local va acordar l’aprovació del conveni de col·laboració amb 
l’entitat CORAL MUSICORUM ESPLUGUES, amb una vigència prevista pel 
període 2016-2019. 
 
En data 12 de març de 2019 l’entitat ha sol·licitat la subvenció corresponent a l’any 
2019, acompanyada del programa i pressupost de les activitats a realitzar. 
 
D’acord amb el que estableix el text del conveni de col·laboració,  pel que afecta 
a l’any 2019, l’aportació municipal restarà condicionada suspensivament a 
l’aprovació anual i expressa per l’òrgan competent de l’ajuntament i a l’efectiva 
consignació pressupostària de la despesa. En aquest sentit, el pressupost 
municipal en vigor conté la partida nominativa 33.33400.48025, amb una dotació 
pressupostària de 2.022,00 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 CORAL MUSICORUM 
ESPLUGUES, amb CIF G63082705, i  ATORGAR una subvenció de 2.022,00 
euros, pel desenvolupament de les activitats recollides al conveni. 
 
Segon.- AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER una obligació d’import  
2.022,00 euros, a favor de l’entitat CORAL MUSICORUM ESPLUGUES, amb CIF 
G63082705 a càrrec de la partida 33.33400.48025   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 CORAL MUSICORUM ESPLUGUES, amb CIF G63082705, per import 
total de 2.022,00 euros. 



 
 
Quart.- ESTABLIR que la subvenció s’ha d’entendre acceptada per l’entitat 
destinatària i comportarà la conformitat amb tots els termes de la concessió i les 
condicions de la seva execució si en el termini de 15 dies hàbils no manifesta 
renúncia expressa. 
 
Cinquè.- COMUNICAR la concessió d’aquest ajut a la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones, com a sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 
Sisè.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat CORAL MUSICORUM 
ESPLUGUES. 
 
Setè.- NOTIFICAR aquesta resolució als Serveis Econòmics i al Servei de Cultura. 
 

 
Un cop conclosa la present sessió es procedeix a la lectura i aprovació de l’acta 
de la mateixa. L’acta s’aprova amb el vot favorable de tots els membres de la 
corporació presents a la sessió de Junta de Govern Local, és a dir, 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.  
 

 
I sense més assumptes a tractar, a les 15:15 hores del dia abans esmentat, per la 
Sra. Alcaldessa es dona per finalitzada a la sessió, aixecant-se la mateixa; de tot 
això es lliura la present acta, que signa la Sra. Alcaldessa i jo, el secretari, que en 
dono fe. 
 


