
 
JGL 21/2017 

 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

SESSIÓ DECISÒRIA ORDINÀRIA DE 2 DE JUNY DE 2017 

 
A la Casa Consistorial d’Esplugues de Llobregat, a la sala de reunions, a les 
tretze hores i trenta-cinc minuts del dia 2 de juny de 2017, 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 Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. Montserrat 
Zamora Angulo, Sr. Manuel Pozo López i Sr. Santi Siquier i Fadó. 
 
Assisteix igualment l'interventor director de l'Àrea de recursos generals i 
econòmics, Sr. Francisco Javier Vicén Encuentra. 
 
Actua de secretari el de l'Ajuntament Sr. Pedro Carmona Pérez. 
 
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. 
 
 
ACORD NÚMERO U.- Aprovació, si escau, de l’acta núm. 18/17 
corresponent a la sessió ordinària de data 12 de maig de 2017.                      
 
Per la Sra. alcaldessa i en relació a l’esborrany de l’acta núm. 18/17 
corresponent a la sessió ordinària de  data  12 de maig de 2017 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 

ACORD NÚMERO DOS.- Donar compte de la signatura del Protocol de 
col•laboració entre la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament d’Esplugues 
de Llobregat; l’Ajuntament de Sant Just Desvern; l’Ajuntament de Sant 
Joan Despí i l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona per a 
l’ampliació de la xarxa tramviària del Trambaix, entre el municipi 
d’Esplugues de Llobregat i el municipi de Sant Just Desvern. 
 
“Vist el Protocol de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat; l’Ajuntament de Sant Just Desvern; l’Ajuntament de 
Sant Joan Despí i l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona per a 
l’ampliació de la xarxa tramviària del Trambaix, entre el municipi d’Esplugues 
de Llobregat i el municipi de Sant Just Desvern, subscrit el 25 de maig de 2017;  



Vist l’informe de l’assessora jurídic emès el 30 de maig de 2017, que estableix 
el següent: 
 
“El 25 de maig de 2017, ha tingut lloc la signatura del document denominat 
Protocol de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat; l’Ajuntament de Sant Just Desvern; l’Ajuntament de 
Sant Joan Despí i l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona per a 
l’ampliació de la xarxa tramviària del Trambaix, entre el municipi d’Esplugues 
de Llobregat i el municipi de Sant Just Desvern. 
 
En relació amb aquest document, cal mencionar el següent. 
 
Antecedents  
 
El 5 de maig de 2017, ja es va signar el Protocol de col·laboració entre la 
Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, i l’Autoritat 
del Transport Metropolità de Barcelona, per a la millora de la xarxa de transport 
públic, l’objecte del qual Protocol és establir un marc estable de relació, 
col·laboració i cooperació mútua, que serveixi de base per a la programació, 
desenvolupament i execució, en l’àmbit de les competències i capacitats 
pròpies de cada part, dels projectes i actuacions necessàries per a l’assoliment 
dels objectius autonòmics i municipals reflectits en el PDI 2011-2020 i al Pla de 
Mobilitat Urbana Sostenible d’Esplugues de Llobregat, horitzó 2020, amb 
l’objectiu prioritari de millorar la xarxa de transport públic, mitjançant l’efectiva la 
construcció i entrada en servei del perllongament de la L3 de metro, des de la 
Zona universitària, fins a Esplugues de Llobregat Centre, i la connexió del 
Trambaix, entre els municipis d’Esplugues de Llobregat i de Sant Just Desvern. 
 
El Protocol signat el passat 25 de maig de 2017 estableix que la Generalitat de 
Catalunya, com a Administració titular de la xarxa tramviària metropolitana, 
encarrega a ATM de Barcelona la redacció dels documents tècnics necessaris 
per poder dur a terme l’ampliació del sistema tramviari del Baix Llobregat i la 
parada de la Rambla de Sant Just Desvern, fins al municipi d’Esplugues de 
Llobregat. ATM redactarà tots els documents, i els Ajuntaments facilitaran tota 
la documentació i informació urbanística, tècnica, etc. de què disposin els 
Serveis tècnics municipals dels respectius municipis. 
 
Es posposa l’establiment de les condicions de finançament del projecte; el 
manteniment, i les condicions de mobilitat, a la subscripció d’un ulterior 
conveni, tot i que cap dels Ajuntaments signants participarà en el finançament 
de les infraestructures ferroviàries de competència de la Generalitat de 
Catalunya, ni de cap altre que calgui executar com a conseqüència directa o 
indirecta de la connexió de la xarxa tramviària entre Esplugues de Llobregat i 
Sant Just. 
 
Es preveu la constitució d’una Comissió de seguiment, la coordinació de la qual 
serà assumida per ATM, i una vigència del Protocol de quatre anys. 
 
Fonaments de dret 



Les administracions públiques de Catalunya poden subscriure convenis i 
protocols amb altres administracions públiques i amb els organismes i entitats 
públiques dependents o vinculats a aquestes, en l'àmbit de les competències 
respectives i per a la consecució de finalitats d'interès comú. 
 
L’article 47 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic, 
preveu que no tenen la consideració de convenis, els Protocols generals 
d’actuació o instruments similars que comportin només declaracions d’intenció 
de contingut general o que expressin la voluntat de les Administracions i parts 
subscriptores per a actuar amb un objectiu comú, sempre que no impliquin la 
formalització de compromisos jurídics concrets i exigibles. 
 
D’acord amb l’article 108.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, el document 
d’anàlisi és un protocol d’actuacions, en tant en quant aquest precepte 
estableix que els instruments que es limiten a establir acords generals de 
caràcter programàtic o declaratiu, sense eficàcia obligatòria directa i el 
compliment dels quals no és susceptible d'ésser exigit jurídicament, són 
considerats protocols, amb independència de llur denominació. 
 
L’article 109 de la mateixa Llei preveu el règim jurídic aplicable, establint que 
els convenis i els protocols tenen caràcter voluntari i s'han d'estipular en termes 
d'igualtat entre les parts, i en cap cas no els són aplicables les prerrogatives 
que la legislació de contractes del sector públic atribueix als òrgans de 
contractació. 
 
L’article 110.3 de la Llei catalana preveu que els convenis i els protocols s’han 
de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web del 
Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, que és 
accessible des del Portal de la Transparència. 
 
El precepte següent preveu que cada administració, organisme o entitat pública 
que subscriu un conveni o un protocol ha de seguir prèviament el procediment 
establert per la normativa que els sigui aplicable. 
 
L’article 8.1.f) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, estableix que l’administració pública, en 
aplicació del principi de transparència, ha de fer pública la informació relativa, 
entre d’altres, als convenis. 
 
D’acord amb l’article 21.1.a), és competència de l’alcaldessa la representació 
de l’Ajuntament. 
 
Conclusions 
 
El document que s’analitza té el fons i la forma d’un protocol d’actuacions, que 
planteja els objectius comuns de la Generalitat de Catalunya, l’ATM i els 
Ajuntaments participants, en relació amb l’ampliació del sistema tramviari del 
Baix Llobregat, i la parada de la Rambla de Sant Just Desvern, fins al municipi 



d’Esplugues de Llobregat, en els termes dels preceptes legals mencionats. 
Per tant, en aquets sentit, només resta concloure que s’informa favorablement.” 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
PRIMER.- DONAR COMPTE de la signatura del Protocol de col·laboració entre 
la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat; 
l’Ajuntament de Sant Just Desvern; l’Ajuntament de Sant Joan Despí i l’Autoritat 
del Transport Metropolità de Barcelona per a l’ampliació de la xarxa tramviària 
del Trambaix, entre el municipi d’Esplugues de Llobregat i el municipi de Sant 
Just Desvern, subscrit el 25 de maig de 2017. 
 
SEGON.- PUBLICAR el Protocol al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i 
al web del Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, 
que és accessible des del Portal de la Transparència, en compliment de l’article 
110.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya. 

TERCER.- NOTIFICAR aquest acord a les parts signants.” 

 
ACORD NÚMERO TRES.- Proposta de requeriment a la Junta de 
Compensació del sector afectat pel soterrament de les línies elèctriques 
d’alta tensió de FECSA, al terme municipal d’Esplugues de Llobregat, per 
a la presentació del projecte d’urbanització complementari del pas 
soterrat pel carrer Laureà Miró, per executar l’obra extrasectorial OE-02. 
(Exp. 07/2003). 

“Vist l’informe emès pels Serveis tècnics municipals del Servei de Manteniment 
i Espai Públic, el 17 de maig de 2017, que estableix el següent: 

“INFORME: 

• En data 20 de juliol de 2004, el Govern de la Generalitat de Catalunya va 
acordar aprovar definitivament la modificació puntual del Pla General 
Metropolità al sector afectat pel soterrament de les línies elèctriques aèries 
d’alta tensió de FECSA, sub-àmbits nord i sud, d’Esplugues de Llobregat.  
 
• En data 17 de maig de 2005 i número de registre 9237, l’empresa CAUFEC, 
S.A., va presentat a aquest Ajuntament el projecte d’urbanització constituït pels 
documents anomenats: <<Document “A”. Projecte d’Urbanització del Text 
Refós del Pla Parcial del Sector Afectat pel Soterrament de les Línies 
Elèctriques Aèries d’Alta Tensió de FECSA>>, <<Document “B”. Obres 
Extrasectorials>> i <<Document “C”. Soterrament de les Línies Aèries d’Alta 
Tensió>>.  
 
• L’Ajuntament va aprovar al seu dia el projecte executiu amb condicions, i es 
va fer efectiu l’inici de les obres amb la signatura de l’Acta d’inici en data de 2 
d’agost de 2007. 



• S’informa als efectes que siguin oportuns que en el <<Document “B”. Obres 
Extrasectorials>> s’inclou la previsió d’executar l’Obra Extrasectorial 
OE.02 Accés soterrat sota c/ Laureà Miró. No obstant, la documentació 
presentada en el document B inclou només dos plànols de situació, pel que per 
poder l’obra és precís redactar i aprovar per part de l’Ajuntament el 
corresponent projecte executiu.” 

Vist l’informe jurídic emès per l’assessora jurídica de l’Àmbit de Territori i 
Sostenibilitat, el 23 de maig de 2017, que estableix el següent: 

“El 17 de maig de 2017, els Serveis tècnics municipals del Servei de 
Manteniment i Espai Públic, han emès un informe sobre l’obra extrasectorial 
OE-02 del sector afectat pel soterrament de les línies elèctriques d’alta tensió 
de FECSA, al terme municipal d’Esplugues de Llobregat, corresponent a 
l’accés soterrat sota el carrer Laureà Miró, que conclou que, per tal de poder 
executar l’obra, cal aprovar un projecte executiu. 

En relació amb l’OE.02, cal posar en relleu el següent: 

Planejament vigent 

El 20 de juliol de 2004, el Govern de la Generalitat de Catalunya va acordar 
aprovar definitivament la Modificació puntual del Pla general metropolità al 
sector afectat pel soterrament de les línies elèctriques d’alta tensió de FECSA, 
al terme municipal d’Esplugues de Llobregat. L’edicte corresponent a l’acord 
d’aprovació va ser publicat al DOGC núm. 4219, del 15/09/2004.  

El 15 de desembre de 2004, la Comissió Territorial d'urbanisme de Barcelona 
va acordar donar conformitat al Text refós aportat per tal de donar compliment 
a l’acord del mateix òrgan, de 17 de novembre de 2004, que va aprovar 
definitivament el Pla parcial i el Projecte d'urbanització del sector afectat pel 
soterrament de les línies elèctriques d’alta tensió de FECSA, al terme municipal 
d’Esplugues de Llobregat, suspenent-ne l’executivitat fins a la presentació del 
text refós esmentat. 

El 14 d’abril de 2010, el Conseller del Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques, de la Generalitat de Catalunya, va resoldre aprovar 
definitivament la Modificació puntual per a l’adaptació de determinades 
previsions urbanístiques del Text refós de la Modificació puntual del Pla general 
metropolità al sector afectat pel soterrament de les línies elèctriques d’alta 
tensió de FECSA, al terme municipal d’Esplugues de Llobregat. L’edicte 
corresponent a aquesta resolució, més les Normes urbanístiques d’aquest 
instrument, va ser publicat al DOGC núm. 5626, d’11 de maig de 2010. 
 
El 13 de maig de 2010, la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona va 
acordar aprovar definitivament Modificació puntual per a l’adaptació de 
determinades previsions urbanístiques del Pla parcial al sector afectat pel 
soterrament de les línies elèctriques d’alta tensió de FECSA, al terme municipal 
d’Esplugues de Llobregat. L’edicte corresponent a aquesta resolució, més les 



Normes urbanístiques d’aquest instrument, va ser publicat al DOGC núm. 5697, 
de 20/08/2010. 

Projecte d'urbanització del sector 

El 17 de juny de 2005, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Esplugues 
de Llobregat va acordar suspendre l’aprovació del Projecte d'urbanització 
executiu del sector afectat pel soterrament de les línies elèctriques d’alta tensió 
de FECSA, fins que el projecte fos esmenat i completat d’acord amb l’informe 
dels Serveis tècnics municipals transcrit a la part expositiva d’aquell acord.  
 
Pel que fa exclusivament a l’assumpte de referència, el punt 2.2 de l’informe 
indicat, establia el següent: 

“2.2 OE.02 Accés soterrat sota carrer Laureà Miró. 

Només està executada la part d’obra corresponent a l’estructura del túnel 
recaient sota la plataforma del tramvia. Cal presentar el projecte complert: 
afectació i restitució al parc de Can Vidalet, rampes, túnel restant, afectacions a 
calçades, senyalització i desviament de tràfic, instal·lacions i acabats.” 
 
El 5 de gener de 2006, la Junta de Govern Local va acordar mantenir la 
suspensió de l’aprovació del Projecte d'urbanització executiu mencionat. En 
l’informe tècnic que fonamentava la decisió de l’òrgan esmentat, també transcrit 
a la part expositiva d’aquell acord, expressament s’indicava el següent: 
 
“6.2.1 OE.02 Accés soterrat sota carrer Laureà Miró. Només està executada la 
part d’obra corresponent a l’estructura del túnel recaient sota la plataforma del 
tramvia. Cal fer una estimació de les actuacions que s’han de desenvolupar en 
l’obra considerada, amb una justificació aproximada dels amidaments i els 
preus. Serà necessari aportar la documentació requerida en la part final de 
l’informe, tenint present que es tractarà d’aproximacions i no d’un projecte 
constructiu pròpiament dit.” 

El 5 de maig de 2006, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat va acordar aprovar inicialment el Projecte d'urbanització d’obres 
complementàries del Projecte d'urbanització del sector afectat pel soterrament 
de les línies elèctriques d’alta tensió de FECSA, d’Esplugues de Llobregat, 
promogut per la societat CAUFEC SA, amb les condicions de l’informe tècnic, 
de 3 de maig de 2006, que es transcrivia a continuació. Pel que fa les obres 
extrasectorials, al punt 8 de l’informe indicat, expressament es demanava el 
següent: 
 
“8.OBRES EXTRASECTORIALS. 

8.1 Accés soterrat sota carrer Laureà Miró. 

El Text refós ha d’incorporar un projecte constructiu complet i específic que 
compti, com a mínim, amb la següent documentació: 



- Estimació de les afectacions al Parc de Can Vidalet i a les zones afectades 
pel projecte, amb un càlcul dels volums d’enderroc i excavació, previsions de 
reposició de vials, voreres i murs de delimitació del parc, plànols en planta de la 
zona afectada per l’obra i de situació final. 

- Estimació de les afectacions al trànsit durant el període d’execució i 
presentació d’una proposta d’ordenació del trànsit en funció de les fases 
d’execució. 
- Previsió de les obres de fàbrica necessàries per poder executar els carrils 
d’accés al pas soterrat, murs de contenció, lloses de transició, i tot aquells 
elements estructurals necessaris per executar el projecte. 

- Plànols en planta dels materials utilitzats, paviments, jardineria, voreres i tots 
aquells que es pensin utilitzar en el projecte. 

- Previsió de la xarxa de drenatge a implantar i del punt de connexió a la xarxa 
existent, amb els plànols en planta corresponents. 

- Previsió de la xarxa d’enllumenat públic, amb els plànols en planta 
corresponents. 

- Previsió de la senyalització tant vertical com horitzontal, amb els plànols en 
planta corresponents. 

- Estimació econòmica de tots els conceptes.” 

El 2 de març de 2007, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Esplugues 
de Llobregat va acordar aprovar definitivament el text refós del projecte d’obres 
complementàries del Projecte d’urbanització del sector afectat pel soterrament 
de les línies elèctriques d’alta tensió de FECSA, d’Esplugues de Llobregat, 
promogut per la societat CAUFEC SA, amb prescripcions. Es reiteraven les 
observacions fetes en els informes tècnics anteriors. 

Protocol de definició de fases d’execució 

El 6 de juny de 2014, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat va acordar aprovar el PROTOCOL DE LES ACTUACIONS PER A 
L’EXECUCIÓ I RECEPCIÓ DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DEL PLA 
PARCIAL URBANÍSTIC EN EL SECTOR AFECTAT PEL SOTERRAMENT DE 
LES LÍNIES ELÈCTRIQUES AÈRIES D’ALTA TENSIÓ DE FECSA AL TERME 
MUNICIPAL D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT, el text literal del qual 
s’incorporava a aquell acord, com Annex I, i facultar a l’alcaldessa per la 
formalització del Protocol.  

El 25 de juny de 2014, va tenir lloc la formalització de la signatura del Protocol 
de referència, segons consta acreditat en l’expedient administratiu 
corresponent.  

El 30 de setembre de 2016, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat va acordar aprovar el document de la Modificació del 



protocol de les actuacions per a l’execució i recepció, per fases, de les obres 
d’urbanització del Pla parcial urbanístic al sector afectat pel soterrament de les 
línies elèctriques aèries d’alta tensió de FECSA, al terme municipal 
d’Esplugues de Llobregat, de 25 de juny de 2014, el text del qual s’incorpora al 
present acord, com a document adjunt I.  

En aquest document es detallen les obres d'urbanització que s'inclouen en 
cada una de les diferents fases (Fases 0-3) en què es divideix el sector del Pla 
parcial urbanístic al sector afectat pel soterrament de les línies elèctriques 
aèries d’alta tensió de Fecsa, d’Esplugues de Llobregat, i les obres 
extrasectorials que s'associen a cadascuna d'elles, en funció de les necessitats 
progressives de garantir la mobilitat del sector, a mesura que aquest es va 
urbanitzant. Aquestes fases apareixen grafiades en un plànol que s’hi adjunta. 
En virtut del document descrit, les obres d’urbanització corresponents a l’entorn 
de la parcel·la del centre comercial es troben incloses en la Fase 1, i l’execució 
i recepció simultània de l’obra extrasectorial O.E.02, la qual fa referència a 
l’execució de l’accés al centre comercial des del carrer Laureà Miró, a través 
d’un pas inferior. 

Aquesta obra extrasectorial haurà de ser objecte d’aprovació mitjançant un 
projecte d’urbanització complementari. 

El 3 de març de 2017, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Esplugues 
de Llobregat va acordar SUSPENDRE, a l’empara de l’article 169.4 del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, 
la recepció de les obres d’urbanització del Pla Parcial urbanístic en el sector 
afectat pel soterrament de les línies elèctriques aèries d’Alta Tensió de FECSA 
a d’Esplugues de Llobregat, identificades a la petició presentada el 23 de 
desembre de 2016, (RGE núm. 2017 00023751), i el 14 de febrer de 2017, 
(RGE núm. 2017 0002466), per la Junta de Compensació, pel que fa a les 
zones incloses en les fases definides en el document de Modificació del 
protocol de les actuacions per a l’execució i recepció, per fases, de les obres 
d’urbanització del Pla parcial indicat, en concret: 

o FASE 1: Apartats 1.3 / 1.4 / 1.12 

o FASE 2: Apartats 2.3 / 2.4 / 2.5 / 2.6 / 2.8 

o FASE 3: Apartat 3.8 

fins que no es reparin totes les deficiències indicades als apartats 2 i 3 de 
l’informe dels Serveis tècnics municipals, de 20 de febrer de 2017, relatius a la 
documentació que cap aportar, i al detall de les patologies a esmenar, 
respectivament, i es finalitzin les obres pendents d’executar.  

Llicència d’obres  

Per altra banda, en la mateixa sessió, de 30 de setembre de 2016, la Junta de 
Govern Local va acordar, entre d’altres extrems, CONCEDIR LLICÈNCIA a 
FINESTRELLES SHOPPING CENTER, SL, a l’empara i les condicions de 



l’article 39 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament 
sobre protecció de la legalitat urbanística, per a l’execució de les obres d’un 
centre comercial situat a la zona 102 del Pla parcial del sector afectat pel 
soterrament de les línies elèctriques aèries d’alta tensió de FECSA, a la 
parcel·la situada al carrer Sant Mateu, núm.9, d’Esplugues de Llobregat, però 
suspenent-ne l’executivitat, fins al compliment de determinades condicions; 
entre elles, la recepció simultània de l’obra extrasectorial O.E.02, relativa a 
l’execució de l’accés al centre comercial des del carrer Laureà Miró, a través 
d’un pas inferior, la qual cosa haurà de ser objecte de l’aprovació del 
corresponent projecte d’urbanització complementari. 

Fonaments de dret  

L’article 120 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei d'urbanisme estableis que les despeses d'urbanització a càrrec 
de les persones propietàries comprenen, entre d’altres conceptes, la totalitat de 
les obres d'urbanització determinades pel planejament urbanístic i pels 
projectes d'urbanització amb càrrec al sector de planejament urbanístic o al 
polígon d'actuació urbanística.  

D’acord amb l’article 72 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, mitjançant el 
qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, els projectes d'urbanització 
són projectes d'obres que tenen per finalitat posar en pràctica l'execució 
material de les determinacions dels plans d'ordenació urbanística municipal i 
dels plans urbanístics derivats en els àmbits d'actuació urbanística.  

Els projectes d'urbanització poden fer referència a totes les obres d'urbanització 
o únicament a les obres d'urbanització bàsiques, que comprenen les relatives 
al sanejament, incloent-hi els col·lectors d'aigües pluvials, els col·lectors 
d'aigües residuals i les actuacions adequades relacionades amb la depuració 
d'aigües residuals; la compactació i l'anivellament de terrenys destinats a 
carrers o vies, incloent-hi el pas de vianants, i les xarxes de subministrament i 
distribució d'aigua, d'energia elèctrica i de connexió a les xarxes de 
telecomunicacions. Si el projecte d'urbanització fa referència només a les obres 
d'urbanització bàsiques, s'ha de completar posteriorment amb un o diversos 
projectes d'urbanització complementaris.  

Els projectes d'urbanització no poden modificar les determinacions del 
planejament que executen.  

L’article 131 del mateix text legal preveu que l’alliberament de les obligacions 
d’una junta de compensació i la seva dissolució, en la modalitat de 
compensació bàsica, només es pot acordar si aquesta ha complert amb les 
seves obligacions, i ha lliurat les obres d'urbanització, de conformitat amb el 
projecte aprovat.  

Vistos els articles 39 i 40 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova 
el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística;  



L’òrgan competent és la Junta de Govern Local, per delegació expressa 
efectuada mitjançant Decret núm. 1466, de 18 de juny de 2015. 

Conclusions  

De tot l’exposat, s’extreuen les conclusions següents:  

En primer lloc que, de l’informe dels Serveis tècnics municipals, de 17 de maig 
de 2017, es desprèn, d’una banda, que l’obra extrasectorial OE.02 del sector 
afectat pel soterrament de les línies elèctriques d’alta tensió de FECSA, al 
terme municipal d’Esplugues de Llobregat, corresponent a l’accés soterrat sota 
el carrer Laureà Miró, està prevista al planejament urbanístic d’aplicació al 
sector. Tenint en compte les determinacions de l’article 72 del Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, i el 
principi de jerarquia normativa que presideix les relacions entre figures de 
planejament, i entre instruments planejament i de gestió, el projecte 
d’urbanització del sector, en execució de les determinacions del planejament 
urbanístic que desenvolupa, i jeràrquicament superior, ha de contenir totes les 
obres bàsiques exigides, i ser completat amb quants projectes d’urbanització 
complementaris calgui.  

De l’altra, que ja des del document del Projecte d'urbanització executiu del 
sector afectat pel soterrament de les línies elèctriques d’alta tensió de FECSA, 
presentat per a la seva aprovació inicial davant d’aquest Consistori, al juny de 
2005, contenia les obres extrasectorials que li correspon executar al sector; 
entre elles, l’obra extrasectorial OE.02, si bé també des d’aquell moment, i en 
acords successius de la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, tal i com 
s’ha reflectit en apartats precedents d’aquest informe, s’ha requerit l’aportació 
de documentació relativa a aquest projecte, per a completar la seva definició 
concreta, amb l’objecte de la seva aprovació i posterior execució.  

En segon lloc que, malgrat els nombrosos requeriments efectuats per sengles 
acords de la Junta de Govern Local, descrits anteriorment, la Junta de 
Compensació del sector no ha aportat mai la documentació tècnica necessària 
per a aprovar un Projecte d'urbanització complementari relatiu a l’obra 
extrasectorial OE.02 del sector, corresponent a l’accés soterrat sota el carrer 
Laureà Miró.  

En tercer lloc, que les obres corresponents al pas soterrat de referència es 
troben vinculades a la Fase I determinada pel PROTOCOL DE LES 
ACTUACIONS PER A L’EXECUCIÓ I RECEPCIÓ DE LES OBRES 
D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC EN EL SECTOR 
AFECTAT PEL SOTERRAMENT DE LES LÍNIES ELÈCTRIQUES AÈRIES 
D’ALTA TENSIÓ DE FECSA AL TERME MUNICIPAL D’ESPLUGUES DE 
LLOBREGAT, de tal manera que la seva execució és condició necessària per a 
la completa recepció de la Fase I, al marge de ser una condició de la llicència 
de construcció del centre comercial.  

Per tant, per tot l’exposat, i a la llum de l’informe tècnic de 17 de maig de 2017, 
i la resta d’informes tècnics que consten a l’expedient, també ja mencionats, 



només resta concloure que correspon requerir a la Junta de Compensació del 
sector afectat pel soterrament de les línies elèctriques d’alta tensió de FECSA, 
al terme municipal d’Esplugues de Llobregat, que presenti un projecte 
d’urbanització complementari executiu, relatiu a l’obra extrasectorial OE.02, 
corresponent a l’accés soterrat sota el carrer Laureà Miró, amb la 
documentació i les determinacions detallades en els successius informes 
tècnics que consten a l’expedient, que en cada cas han estat notificats a la 
Junta de Compensació.”  

Per tot l’exposat. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Requerir a la Junta de Compensació del sector afectat pel 
soterrament de les línies elèctriques d’alta tensió de FECSA, al terme municipal 
d’Esplugues de Llobregat, que, en un TERMINI MÀXIM D’UN MES, a comptar 
a partir del dia següent a la recepció de la notificació d’aquest acord, presenti 
un projecte d’urbanització complementari executiu, relatiu a l’obra 
extrasectorial OE.02, corresponent a l’accés soterrat sota el carrer Laureà 
Miró, amb la documentació i les determinacions detallades en les successives 
resolucions de Junta de Govern Local mencionades a la part expositiva 
d’aquest acord, basades en els informes tècnics que s’hi transcrivien. 

SEGON.- ADVERTIR a la Junta de Compensació del sector afectat pel 
soterrament de les línies elèctriques d’alta tensió de FECSA, al terme municipal 
d’Esplugues de Llobregat, que l’execució de l’obra extrasectorial OE.02, 
corresponent a l’accés soterrat sota el carrer Laureà Miró, és condició 
necessària per a la completa recepció de la Fase I, actualment suspesa per 
acord de la Junta de Govern Local de 3 de març de 2017. 

TERCER.- ADVERTIR, també, a la Junta de Compensació que, a l’empara de 
l’article 41 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament 
sobre protecció de la legalitat urbanística, la primera utilització i ocupació de les 
edificacions autoritzades de conformitat amb l’article 39 resten condicionades a 
l’acabament de les obres d’urbanització pendents d’execució, i de la seva 
recepció per part de l’administració actuant i que, en cas que es constati per 
part d’aquesta Administració, que les obres d’urbanització del sector no es 
conclouen abans de les obres d’edificació autoritzades a l’àmbit, aquestes 
darreres hauran de ser automàticament aturades. 

QUART.- NOTIFICAR aquest acord a la Junta de Compensació, i al titular de la 
llicència d’obres del centre comercial.” 

 
ACORD NÚMERO QUATRE.- Proposta d’aprovació de la despesa 
corresponent a la certificació 10a de les obres del projecte del Camí per a 
la connexió ciclable entre Barcelona i Esplugues de Llobregat per 
l'avinguda Diagonal. (Exp. T023-2015-001).  



“Vist el Conveni subscrit el 28 de maig de 2015, entre l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona i l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, per al finançament de les 
obres del projecte de camí per a la connexió ciclable entre Barcelona i 
Esplugues de Llobregat. 

Vista la 10a certificació d'obra corresponent al Projecte del Camí per a la 
connexió ciclable entre Barcelona i Esplugues de Llobregat per l'avinguda 
Diagonal. 
 
Vist l’informe emès pels Serveis tècnics municipals del Servei d'obres 
públiques, el 24 de maig de 2017, que estableix el següent: 

" En data 28 de maig de 2016, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat van signar un conveni que regulava la col•laboració 
entre amb dues administracions per al finançament de les obres del projecte de 
Camí per a la connexió ciclable entre Barcelona i Esplugues de Llobregat per 
l’avinguda Diagonal. 

El finançament de dites obres es reparteix amb els següents percentatges: 

- 75 % finançat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

- 25 % finançat per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 

Aquestes obres es van adjudicar a l’empresa ROMERO GAMERO S.A. i es van 
iniciar en data 7 de juliol de 2016, segons consta a l’acta d’inici d’obra i 
comprovació del replanteig. 

La direcció facultativa de les obres correspon a BATLLE I ROIG 
ARQUITECTES i a SIMON BLANCO S.L.P., ambdós contractats directament 
per l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

Per part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, s’ha presentat la certificació 
número 10, aprovada en data 19 de maig de 2017, amb un import total de 
63.171,80 €, amb un import net de 52.208,10 € i una part d’IVA de 10.963,70 €. 
El 25 % del total de 63.171,80 € puja la quantitat de 15.792,95 €." 

Vist l’informe emès per l'assessora jurídica de l’Àmbit de Territori i Sostenibilitat, 
el 30 de maig de 2017, que estableix el següent: 

"L’Àrea Metropolitana de Barcelona ha tramès a l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat, a través de la plataforma EACAT, certificació d’obra relativa al 
Projecte del Camí per a la connexió ciclable entre Barcelona i Esplugues de 
Llobregat per l’avinguda Diagonal, el 23 de maig de 2017, amb la indicació que, 
en virtut del Conveni de col•laboració subscrit el 28 de maig de 2016, entre 
ambdues Administracions, l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat ha de 
contribuir en el pagament del 25% de tals certificacions. 

Al respecte, cal posar en relleu el següent: 



El 19 de maig de 2015, la Junta de Govern Local de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona va acordar aprovar el conveni a signar entre l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, per al 
finançament de les obres del projecte de camí per a la connexió ciclable entre 
Barcelona i Esplugues de Llobregat. 

En la sessió plenària de 20 de maig de 2015, el Ple d’aquesta Corporació va 
acordar el següent: 

“1.- Aprovar la proposta de conveni de col•laboració a subscriure entre l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, per al 
finançament de les obres de construcció d’un camí per a persones i ciclistes 
que connecti els municipis de Barcelona i Esplugues de Llobregat des de 
l’avinguda Diagonal de Barcelona, que s’adjunta com annex a aquest acord. 
 
2.- Aprovar la despesa corresponent a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat 
per import de 300.000,00€ i declarar de caràcter plurianual aquesta despesa 
que, respecte a la quantitat de 250.000,00€, anirà a càrrec de la partida 
12.15320.76400 del pressupost municipal de l’exercici de 2015; i respecte a la 
quantitat de 50.000,00€, anirà amb càrrec a la partida corresponent del 
pressupost municipal de l’exercici de 2016. 

Condicionar aquesta aprovació a l’aprovació definitiva de l’expedient de 
modificació de crèdits en tràmit i a la condició suspensiva d’existència de crèdit 
adequat i suficient en el Pressupost municipal de l’exercici 2016. 

3.- Facultar a l’Alcaldia per a la signatura del conveni assenyalat alhora que per 
a l’aprovació de les modificacions del text que siguin precises, en el seu cas, 
sense alterar els elements fonamentals del conveni, prèviament a la seva 
formalització. 
 
4.- Notificar aquest acord a l’Àrea Metropolitana de Barcelona pel seu 
coneixement i efectes.” 

Aquest conveni es va subscriure el 28 de maig de 2015. La participació de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat està establerta en un 25% del cost de 
l’obra. 
 
El 29 de setembre de 2015, la Junta de Govern Local de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona va acordar aprovar inicialment el Projecte executiu del camí per a 
la connexió ciclable entre Barcelona i Esplugues de Llobregat, per l’avinguda 
Diagonal. Sotmès a informació pública, el 10 de maig de 2015, el mateix òrgan 
va acordar aprovar l’adjudicació del contracte a favor de l’empresa ROMERO 
GAMERO, SA, per import de 855.867,77.-euros. 

El 28 de juny de 2016, la Junta de Govern Local de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona va acordar designar com a direcció facultativa a dos arquitectes de 
Batlle i Roig SLP, i designar a un enginyer de ATENEA, SEGURIDAD Y MEDIO 
AMBIENTE, SAU, com a coordinador de seguretat i salut. 



El 7 de juliol de 2016, segons consta acreditat a l’expedient, va tenir lloc la 
signatura de l’acta de replanteig de l’obra, en presència dels Serveis tècnics 
municipals, en representació de la Corporació. 

El 9 de maig 2017, ha estat tramesa la certificació 10a corresponent a l’obra de 
referència. La certificació ha estat aprovada per l’òrgan competent de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. 

Aquesta certificació ha estat objecte de l’informe dels Serveis tècnics 
municipals, de 24 de maig de 2017, en el qual constaten quin és l’import a què 
ha de fer front l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, en virtut de la seva 
participació en el 25% del finançament de l’obra. 

L’òrgan competent per a 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 la Junta de Govern Local, per 
delegació expressa mitjançant el Decret d’alcaldia núm.1466, de 18 de juny de 
2015. 
 
Conclusions 
 
Per tot l’exposat, una vegada vist el Conveni de col•laboració subscrit el 28 de 
maig de 2015, entre l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, per al finançament de les obres del projecte del 
camí per a la connexió ciclable entre Barcelona i Esplugues de Llobregat, per 
l’avinguda Diagonal, i que la participació de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat en el finançament de l’obra de referència està establerta en un 25%, i 
una vegada vista la certificació d’obra tramesa via EACAT, prèviament 
aprovada per l’òrgan competent de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i 
informada pels Serveis tècnics municipals, el 15 de maig de 2017, només resta 
concloure que correspon elevar a la Junta de Govern Local la proposta de 
pagament de l’import de la certificació en el percentatge de participació que 
correspon a aquesta Corporació." 

Per tot l’exposat, 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- APROVAR l’autorització, disposició de la despesa i el 
reconeixement de l’obligació, per import de 15.792,95.- euros (IVA inclòs), a 
favor de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i amb càrrec a la partida 
d'inversions 12 15320 76400 2016/2/INVER 20, del capítol 7 del pressupost 
municipal, que es correspon amb el 25% de l’import de la certificació d’obra 
10a, del Projecte del Camí per a la connexió ciclable entre Barcelona i 
Esplugues de Llobregat per l’avinguda Diagonal, d’acord amb la participació en 
el finançament de les obres que li correspon a l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat, en virtut del Conveni subscrit amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 
el 28 de maig de 2015. 



SEGON.- NOTIFICAR aquest acord a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
 
TERCER.- COMUNICAR aquest acord al Departament d’Intervenció i de 
Comptabilitat.” 
 
 
ACORD NÚMERO CINC.- Proposta d’aprovació de l’expedient de 
contractació per contracte menor per a la realització del servei de suport 
per a la presentació en la subvenció en matèria de gestió de residus de 
l’AMB 2017-2018 i estudi de costos per ordenances per la RSU. (Exp. 
G454-2017-036).  
 
“Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, de data 29 de maig de 2017, 
en el que informen que L’Àrea Metropolitana de Barcelona ha aprovat per acord 
de 28 de febrer de 2017 la convocatòria de subvencions en matèria de gestió 
de residus per als municipis de l’àmbit metropolità de Barcelona per a projectes 
realitzats els anys 2017 i 2018. La convocatòria ha estat publicada en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona en data 11 de maig de 2017, i per tant el 
termini de presentació de sol·licituds és el 12 de juny de 2017. 

Atès que en l’esmentat informe manifesten que han sol·licitat oferta a l’empresa 
DATAAMBIENT ASSESSORS, S.L., adjudicatària del servei de redacció dels 
plecs de la contractació pel servei integral de recollida de residus sòlids, neteja 
viaria i reg d’arbrat vial d’Esplugues de Llobregat, per realitzar el servei de 
suport per la presentació en la subvenció en matèria de gestió de residus de 
l’AMB 2017-2018 i estudi de costos per ordenances per la RSU, i ha presentat 
oferta per 2.475,00 € IVA exclòs, i que proposen adjudicar el servei de suport 
per la presentació en la subvenció en matèria de gestió de residus de l’AMB 
2017-2018 i estudi de costos per ordenances per la RSU, a favor de l’empresa 
esmentada pel preu net de 2.475,00 €, més l’IVA del 21% d’import 519,75 €, en 
total 2.994,75 €, IVA inclòs. 

Atesos articles 138.3 i 111 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, sobre 
possibilitat de contractar serveis, per contracte menor por raó de la quantia, la 
qual no excedeix de 18.000 €. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Aprovar l’execució del servei de suport per la presentació en la subvenció 
en matèria de gestió de residus de l’AMB 2017-2018 i estudi de costos per 
ordenances per la RSU, mitjançant contracte menor, i adjudicar-lo a favor de 
l’empresa DATAAMBIENT ASSESSORS, S.L. (NIF B-63216048), pel preu de 
2.475,00 € més l’IVA del 21% de 519,75 €, en total 2.994,75 €, IVA inclòs, que 
l’haurà de portar a terme d’acord amb el plec aprovat i l’oferta presentada. En 
dits treballs no es modifica cap element existent, senzillament es trasllada dit 
mobiliari a les noves distribucions d’aquest espai. 



2.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent per import de 
2.994,75 €, IVA inclòs, amb càrrec a la partida pressupostària número 11 
920050 22699 del Pressupost General de 2017. 

La facturació, la qual s’incorporarà a l’expedient, complirà els efectes de 
formalització del contracte. 

El seu pagament es realitzarà de conformitat amb les previsions que estableixi 
la legislació vigent, des de l'entrada de la corresponent factura al Registre de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, prèvia conformitat del departament 
responsable del seguiment del contracte. 

A efectes de compliment del previst en la Disposició Addicional trigèsima 
tercera del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 4 de novembre, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic:  

- Registre administratiu de presentació de les factures: Les factures de més de 
5.000 €, no emeses per persones físiques, es presentaran obligatòriament pel 
canal electrònic a traves de la plataforma e.F.A.C.T. Les factures emeses per 
persones físiques i les d’import inferior a 5.000 € es podran presentar en suport 
paper al Punt d’Atenció a la Ciutadania de plaça Santa Magdalena núm. 24, i 
també pel canal electrònic.  

-Òrgan de contractació: Junta de Govern Local.  

-Òrgan administratiu comptable: Intervenció Municipal.  

-Òrgan administratiu destinatari: Servei de Manteniment i Espai Públic.” 

 
ACORD NÚMERO SIS.- Proposta d’aprovació de l’expedient de 
contractació per contracte menor per a la realització del servei de 
manteniment de les instal•lacions de protecció contra incendis i seguretat 
dels dos mercats municipals d’Esplugues de Llobregat. (Exp. G454-2017-
037).  
 
“Per acord de la Junta de Govern local en data 24 de juliol de 2015 es va 
adjudicar el contracte de servei de manteniment de les instal·lacions de 
protecció contra incendis i seguretat dels equipaments de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat a l’empresa PCI KOSMOS GROUP, S.A. En data 15 
de juliol de 2016 es va modificar l’anomenat contracte com a conseqüència 
d’incloure’n el manteniment de les instal·lacions de protecció conta incendis i 
seguretat de l’edifici La Baronda. 

El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària de data 16 de novembre de 2016, va 
aprovar la resolució del contracte de concessió d’obra pública dels dos Mercats 
Municipals i es va comprometre a assumir el manteniment de les instal·lacions 
de protecció contra incendis i seguretat dels dos Mercats. 



Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, de data 29 de maig de 2017, 
proposant la realització del servei de manteniment de les instal·lacions de 
protecció contra incendis i seguretat dels dos mercats municipals d’Esplugues 
de Llobregat, i nomes s’ha demanat oferta a l’empresa PCI KOSMOS GROUP, 
S.A. que l’ha presentat per un import net de 1.724,29 €, més l’IVA del 21 % 
d’import 362,10 €, en total 2.086,39 € proposant la seva contractació per 
contracte menor.  

Atesos articles 138.3 i 111 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, sobre 
possibilitat de contractar serveis, per contracte menor por raó de la quantia, la 
qual no excedeix de 18.000 €. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

1.- Aprovar l’execució del servei de manteniment de les instal·lacions de 
protecció contra incendis i seguretat dels dos mercats municipals d’Esplugues 
de Llobregat mitjançant contracte menor, i adjudicar-lo a favor de l’empresa PCI 
KOSMOS GROUP, S.A.( (NIF A63065189), pel preu de 1.724,29 €, més l’IVA 
del 21% de 362,10 €, en total 2.086,39 €, IVA inclòs, que l’haurà de portar a 
terme d’acord amb el plec aprovat i l’oferta presentada. 

El contracte tindrà una durada fins el 31 de juliol de 2017 a comptar a partir de 
la notificació del present acord d’adjudicació. 

2.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent per import de 
2.086,39 €, IVA inclòs, amb càrrec a la partida pressupostària número 12 
93302 21200 del Pressupost General de 2017. 

La facturació, la qual s’incorporarà a l’expedient, complirà els efectes de 
formalització del contracte. 

El seu pagament es realitzarà de conformitat amb les previsions que estableixi 
la legislació vigent, des de l'entrada de la corresponent factura al Registre de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, prèvia conformitat del departament 
responsable del seguiment del contracte. 

A efectes de compliment del previst en la Disposició Addicional trigèsima 
tercera del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 4 de novembre, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic:  

- Registre administratiu de presentació de les factures: Les factures de més de 
5.000 €, no emeses per persones físiques, es presentaran obligatòriament pel 
canal electrònic a traves de la plataforma e.F.A.C.T. Les factures emeses per 
persones físiques i les d’import inferior a 5.000 € es podran presentar en suport 
paper al Punt d’Atenció a la Ciutadania de plaça Santa Magdalena núm. 24, i 
també pel canal electrònic.  

-Òrgan de contractació: Junta de Govern Local.  



-Òrgan administratiu comptable: Intervenció Municipal.  

- Òrgan administratiu destinatari: Servei de Manteniment i Espai Públic.” 

 
ACORD NÚMERO SET.- Proposta d’aprovació de l’expedient de 
contractació per contracte menor per a la realització dels treball de 
rehabilitació de la coberta de la Torre Termes, d’aquesta población. (Exp. 
G454-2017-007).  
 
Es retira de l’Ordre del dia. 

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS 

 
ACORD NÚMERO VUIT.- 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.114 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
880,61 € 
Relació núm.115 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
22.358,15 € 
Relació núm.116 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
17.195,40 € 
Relació núm.117 de documents O en fase prèvia per un import total 67.309,19 
€ 
Relació núm.118 de documents ADO en fase prèvia per un import total 
22.157,19 € 
 
Tots el documents comptables “ADO” i “O” porten annexada la corresponent 
factura que ha estat conformada pel tècnic adient i fiscalitzada pel Servei 
d’Intervenció. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
1. Aprovar la relació núm.114 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 880,61 € 
 
2. Aprovar la relació núm.115 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 22.358,15 € 
 
3. Aprovar la relació núm.116 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total de 17.195,40 € 
 
4. Aprovar la relació núm. 117 de documents O en fase prèvia per un import 
total 67.309,19 € 



5. Aprovar la relació núm.118 de documents ADO en fase prèvia per un import 
total 22.157,19 €.” 
 
 
ACORD NÚMERO NOU.- Proposta d’adjudicació del contracte menor 
consistent en el subministrament d’uniformitat d’estiu per a la Unitat 
Tècnica de serveis subalterns.  
 
“Atesa la necessitat de contractar el subministrament d’uniformitat d’estiu per a 
la Unitat tècnica de Serveis Subalterns de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat, el Coordinador de la Unitat Tècnica de Serveis Subalterns ha 
informat els requeriments existents i ha demanat les ofertes de tres empreses 
habilitades per fer l’esmentat subministrament. 
 
L’objecte de la compra consisteix en 75 unitats “tipus polo” per a dona, en color 
vermell i 100% cotó amb obertures laterals i botó i 200 unitats “tipus polo” per a 
home, de color vermell i 100% cotó amb obertures laterals. 
 
Dins del termini atorgat, ha presentat pressupost únicament l’empresa P&B 
UNIFORMES i PUBLICITAT SLU., que ha estat informada favorablement pel 
Coordinador de la Unitat Tècnica de Serveis Subalterns. 
 
L’oferta de l’empresa P&B UNIFORMES i PUBLICITAT SLU., és de 16,94€ 
(IVA inclòs) per a cada unitat dels jerseis “tipus polo” per a dona, i de 15,25€ 
(IVA inclòs) per a cada unitat dels jerseis “tipus polo” per a home, la qual cosa 
comporta una proposta econòmica per import de 4.319,70€ IVA (21%) inclòs. 
 
Vist l’informe del Servei Jurídic i la fiscalització per part de la Intervenció 
municipal. 
 
Atès el que disposen els articles 111, 138.3 i 156.2 del Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre de 2011, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic. Així com la directiva 2014/24/CE, del 
Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació 
pública, en aquelles disposicions que siguin d’efecte directe. 
  
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa a favor de P&B 
UNIFORMES i PUBLICITAT SLU., amb CIF B66602103, referida al contracte 
de subministrament d’uniformitat d’estiu per a la Unitat tècnica de Serveis 
Subalterns de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, per un import màxim de 
4.319,70€, IVA inclòs, a càrrec a la partida 11 92005 22104 –vestuari 
subalterns-, del pressupost municipal en vigor. 
 
SEGON.- Adjudicar a l’empresa P&B UNIFORMES i PUBLICITAT SLU., amb 
CIF B66602103, el contracte consistent en un subministrament d’uniformitat 
d’estiu per a la Unitat tècnica de Serveis Subalterns de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat, per un import total de 3.570,00€, més 749,70€ en 
concepte d’IVA (import total del contracte 4.319,70€, IVA inclòs). 



La factura presentada pel contractista i que s’incorporarà a l’expedient complirà 
els efectes de formalització del contracte. 
 
El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura 
corresponent, degudament conformada pel tècnic responsable del servei.” 
 
 
ACORD NÚMERO DEU.- Proposta d'aprovació d'expedient de contractació 
mitjançant procediment obert i dels plecs de condicions relatius al 
subministrament de la uniformitat del servei de la Policia Local dels anys 
2017 i 2018. 
 
“Atesa la necessitat de contractar el subministrament de la uniformitat del 
servei de la Policia Local, d'acord amb el que estipulen els plecs de condicions 
tècniques i l’informe redactats pel Director del servei de la Policia Local 
d’aquest Ajuntament dels anys 2017 i 2018. 
 
En virtut del que disposen els articles 9, 19, 109 i 110 del Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós la Llei de 
Contractes del Sector Públic, sobre disposicions comuns dels contractes, pel 
que fa referència a la naturalesa del contracte, a la preceptiva aprovació de 
l'expedient de contractació i dels plecs de condicions tècniques i econòmiques 
que han de regir en el contracte i a l’aprovació de la despesa, si escau. 
 
Vist l'informe dels Serveis Jurídics i la fiscalització prèvia per part de la 
Intervenció municipal. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar l’autorització d’una despesa plurianual per a la contractació 
del subministrament de la uniformitat del servei de la Policia Local, per un 
import màxim de 98.387,24€, IVA inclòs, import que compren els exercicis 2017 
i 2018, sent la distribució de la despesa dels referits exercicis la següent: 
 
· Any 2017: 49.424,64€ 
· Any 2018: 48.962,60€ 
 
SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert i 
els plecs de condicions econòmic administratives i tècniques relatius al 
subministrament de la uniformitat del servei de la Policia Local dels anys 2017 i 
2018, amb un pressupost de licitació màxim de 81.311,77€, més 17.075,47€ en 
concepte d’IVA -21%- (import total del contracte, 98.387,24€, IVA inclòs). 
 
TERCER.- Convocar la licitació, d'acord amb el que estableixen els articles 
142, 143 i 159.2 del T.R.L.C.S.P., publicant el corresponent anunci, que anirà a 
càrrec de l’empresa adjudicatària, al Butlletí Oficial de la Província. Així mateix, 
i de conformitat amb l’article 142.4 del T.R.L.C.S.P. l’anunci de licitació es 
publicarà, així mateix, al perfil del contractant de la pàgina web municipal. 
 



Els anteriors acords es sotmeten a la condició suspensiva de comptar amb la 
consignació pressupostària adequada i suficient, respecte els pressupostos 
dels anys 2017 i 2018.” 
 
 
ACORD NÚMERO ONZE.- Proposta de requeriment del dipòsit de fiança a 
una empresa licitadora en el procediment de contractació obert, per al 
servei de producció i elaboració de la publicació “l’Agenda cultural i 
d’activitats d’Esplugues” 2017-2019. 
 
“Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de 31 de març de 2017, es va 
aprovar l’expedient de contractació mitjançant procediment obert i convocar la 
licitació per adjudicar el contracte de servei de producció i elaboració de 
L’Agenda cultural i d’activitats d’Esplugues. 
 
Així mateix es va aprovar la despesa i els plecs de condicions econòmic-
administratives i tècniques que regeixen aquesta contractació. 
 
D'acord amb el que estableix l’article 143 de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, en concordança amb l'article 277 de la Llei Municipal i de Règim Local 
de Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, es va 
procedir a la convocatòria, publicant anunci al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i en el Perfil del Contractant. 
 
Transcorregut el termini de presentació d’ofertes, i d’acord amb el procediment 
utilitzat, es va presentar una sola proposició, subscrita per: 
 
- PUBLIMPACTE, SERVEIS AL COMERÇ, SL. 

En base a la documentació aportada en el sobre núm. 1, segons consta a l’acta 
de la Mesa de Contractació del dia 11 de maig, es va acordar admetre l’oferta 
presentada per considerar-la correcta. 

En data 16 de maig de 2017 es procedeix a l’obertura del sobre núm. 2, que 
contenia la proposta presentada, tot donant trasllat del projecte tècnic al servei 
de Comunicació a efectes que informi la puntuació que li correspon en base als 
criteris de valoració subjectiva recollits en els plecs de condicions. 

La Directora de Comunicació ha emès informe que atorga a la única oferta 
presentada una puntuació en els criteris subjectes a judici de valor de 38 punts 
(Qualitat del projecte tècnic presentat, màxim 48 punts).  

El dia 24 de maig, constituïda la Mesa de Contractació, es procedeix a obrir i 
llegir el contingut del sobre núm. 3 de la plica subscrita per PUBLIMPACTE, 
SERVEIS AL COMERÇ, SL., i el preu ofertat és de 39.600,00€, més l’IVA 
corresponent, pels dos anys de durada del contracte.  

Per aplicació del criteri avaluable de forma automàtica (baixa sobre el preu 
tipus de licitació, màxim 52 punts) li correspon la valoració de 52 punts.  



Atesa la puntuació finalment obtinguda (90 punts) i que es tracta de la única 
oferta presentada, la Mesa de Contractació eleva proposta d’adjudicació, previs 
els preceptius requeriments de garantia i documentació a favor de l’empresa 
PUBLIMPACTE, SERVEIS AL COMERÇ, SL.  

Vist l’informe dels Serveis Jurídics i atès el que estableix l’article 151 del Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

ÚNIC.- Requerir a la mercantil PUBLIMPACTE, SERVEIS AL COMERÇ, SL., 
per a què en el termini màxim de deu dies hàbils a comptar des del següent al 
que rebi la notificació dipositi la fiança definitiva d’import 1.980’00€ (que és el 
5% del preu d’adjudicació, sense IVA€), relativa al contracte de servei de 
producció i elaboració de L’Agenda cultural i d’activitats d’Esplugues, amb 
l’advertiment que, en cas de no dipositar la fiança en termini, es considerarà 
que el licitador ha retirat la seva oferta. 

Així mateix, en aquest termini haurà de presentar els justificants conforme es 
troba al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social, o bé autoritzar a l’Ajuntament a l’obtenció d’aquests certificats 
via interoperabilitat administrativa.” 

 
ACORD NÚMERO DOTZE.- Proposta d’adjudicació en el procediment 
obert per a la contractació del servei de recull de premsa diari 
(pressclipping). 
 
“La Junta de Govern Local en sessió del dia 24 de març de 2017 va aprovar 
l’expedient de contractació, per procediment obert, del servei de recull de 
premsa (clipping) de dues anualitats, per un import màxim de 7.376,16€ €, IVA 
inclòs. 
 
Així mateix va aprovar els plecs de condicions econòmic-administratives i 
tècniques que regeixen aquesta contractació. 

D'acord amb el que estableix l’article 143 de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, en concordança amb l'article 277 de la Llei Municipal i de Règim Local 
de Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, es va 
procedir a la convocatòria, publicant anunci al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona. 
 
Transcorregut el termini de presentació d’ofertes, i d’acord amb el procediment 
utilitzat, es van presentar quatre proposicions, subscrites per: 

1. SEGUIMEDIA, SL. 

2. MY NEWS, SL. 



3. ACCESO GROUP, SL. 

4. INICIATIVAS TECNOLÓGICAS EN INTERNET, SL. 

Atès que totes van ser admeses per comptar amb la documentació i requisits 
establerts als plecs de condicions, la Mesa de contractació, en sessió pública 
celebrada el passat dia 16 de maig va obrir el sobre núm. 2 amb les ofertes 
econòmiques i va sol·licitar els corresponents informes tècnics. 
 
La Mesa de Contractació celebrada el passat dia 24 de maig va procedir a 
puntuar les ofertes econòmiques presentades amb el següent resultat: 
 
1. SEGUIMEDIA, SL……………………………………………….100,00 punts. 
2. MY NEWS, SL…………………………………….………………62,02 punts. 
3. ACCESO GROUP, SL……………………………………………55,71 punts. 
4. INICIATIVAS TECNOLÓGICAS EN INTERNET, SL……..............18,55 punts.  

Posteriorment es va encarregar al servei de Comunicació, la valoració tècnica 
de l’oferta més valorada a efectes de compliment dels requisits recollits en els 
plecs de condicions. 

Atès que la Directora del servei de Comunicació confirma en el seu informe que 
l’oferta presentada per SEGUIMEDIA, SL s’adequa al que se sol·licita en els 
plecs. 
 
Conseqüentment, la Mesa de Contractació eleva proposta d’adjudicació previ el 
preceptiu requeriment de documentació a favor de l’empresa SEGUIMEDIA, 
SL. 
 
Atès que SEGUIMEDIA, SL ha complert satisfactòriament amb el requeriment 
efectuat de presentar els justificants conforme es troba al corrent de pagament 
de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
En conseqüència i d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 161 del 
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text 
Refós la Llei de Contractes del Sector Públic  

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Declarar la validesa de l’acte licitatori i adjudicar a la mercantil 
SEGUIMEDIA, SL., provista de CIF B64291107, el contracte del servei de recull 
de premsa (clipping) per dues anualitats prorrogables, de conformitat amb el 
plec de clàusules particulars econòmic-administratives i tècniques que han regit 
la contractació i l’oferta presentada, per un import de 4.200,00€, més 882,00€ 
en concepte de IVA (import total del contracte 5.082,00€), amb efectes del mes 
de juliol de 2017. 

SEGON.- Aprovar la despesa plurianual corresponent contracte del servei de 
recull de premsa (clipping) i aprovar la disposició de la despesa corresponent a 
l’exercici de 2017 (de juliol a desembre), per import de 1.270,50€, a favor de 
SEGUIMEDIA, SL. i amb càrrec a la partida 12 92401 22706 del pressupost 



vigent, de conformitat amb els articles 110.2 del Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre, i 29.2 de les Bases d’execució del pressupost municipal. 

Per a les següents anualitats, l’import anual serà el següent: 

Exercici 2018: import 2.541,00€  
Exercici 2019: import 1.270,50€ 
 
Aquesta despesa estarà condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient 
per al finançament de les obligacions derivades del contracte en els futurs 
exercicis pressupostaris. 

TERCER.- Publicar la present adjudicació al perfil del contractant municipal, 
així com l’informe tècnic de valoració sobre l’oferta seleccionada i comunicar a 
l’adjudicatari l’obligació de signar el contracte en el termini màxim de 15 dies.” 
 
 
ACORD NÚMERO TRETZE.- Proposta d’ampliació i renovació dels 
projectes “Assignacions econòmiques a empreses i entitats per a la 
contractació de treballadores en situació d’atur” i “Generant oportunitats 
a Esplugues” (2016), en el marc del Pla Metropolità de suport a les 
polítiques socials municipals 2016-2019.  

“El Pla Metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2016-2019 té 
com a finalitat recolzar les accions municipals destinades a incrementar 
l’ocupació efectiva, considerant prioritaris aquells col·lectius amb dificultats 
(joves, dones, aturats de llarga duració i els pertanyents a famílies amb tots els 
seus membres a l’atur), així com aquelles altres dissenyades per promoure 
l’activitat emprenedora i l’autoocupació. 

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de l’1de juliol de 2016 es va 
aprovar la sol·licitud de 183.135,00€ a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 
per a un projecte anomenat “Generant oportunitats a Esplugues”(2016), pel que 
fa a la convocatòria dels anys 2016 i 2017 amb cofinançament de l’Ajuntament 
d’Esplugues per import de 45.783,75€ i que l’AMB aprovà en la seva Junta de 
Govern de 29 de març. 

El projecte estava estructurat en una única edició, amb la contractació per 
l’ajuntament de persones residents a Esplugues i que es trobessin en situació 
d’atur i de dificultat. 

Total llocs de treball 16. 

· Durada dels contractes: 2 contractes de 4 mesos, 12 contractes de 6 mesos, 1 
contracte d’11 mesos i 1 contracte de 12 mesos. 

· Període de contractació : 01/07/2016 a 15/11/2017. 



Així mateix, la Junta de Govern Local de l’1de juliol de 2016 aprovà la sol·licitud 
d’una altra subvenció de 183.135,00€ a l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
(AMB) per un projecte anomenat “Assignacions econòmiques a empreses i 
entitats per la contractació de persones en situació d’atur.”, pel que fa a la 
convocatòria de l’any 2016-2017. L’ajuntament cofinançava el projecte amb 
46.151,59€ (20%). L’AMB també va aprovar el projecte en la seva Junta de 
Govern. El pressupost global inicialment aprovat per l’AMB era el següent: 

 Cost 
Assignació 
econòmica  
AMB €  
80% 

Cofinançament 
Ajuntament € 
 
20% 

Assignacions econòmiques a 
empreses I entitats. Convocatòria 
AMB 2016-2017 183.135,00 183.135,00 

0,00 

ALTRES DESPESES 46.151,59 0,00 46.151,59 
TOTAL COST PROJECTE 229.286,59 183.135,00 46.151,59 

 
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds d’assignacions econòmiques 
per empreses i entitats, ha estat atorgada una quantitat de 116.339,48€, inferior 
a la inicialment pressupostada d’import 183.135€. El romanent ascendeix a 
66.795,52€. 
 
Des del servei d’Empresa i Ocupació de l’Ajuntament d’Esplugues es proposa 
que aquest romanent s’apliqui a l’ampliació en sis llocs de treball del projecte 
“Generant oportunitats a Esplugues 2016”, mitjançant una ampliació, a executar 
entre juliol i desembre de l’any 2017, en benefici de persones en situació d’atur 
de la localitat i mitjançant la modificació del projecte inicial, segons el detall 
següent: 
 
v Ampliació (objecte de la modificació): 

Nombre de contractacions a temps parcial (70%): 6 

· Durada dels contractes: 6 mesos 

· Període de contractació: 01/07/2017 a 31/12/2017 

· Llocs de Treball 

- Auxiliar tècnica d’Educació i ciutadania 

- Tècnica de gestió administrativa per serveis generals 

- Auxiliar de suport al Servei d’actualització dels cens d’ empreses 

- Oficial Paleta manteniment d’edificis municipals 

- Peona manteniment d’edificis municipals 



- Tècnica auxiliar de manteniment 

Vist l’informe de la Directora del servei d’Empresa i Ocupació. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Primer.- Aprovar l’ampliació del projecte “Generant oportunitats a Esplugues 
2016”, per a la contractació a temps parcial (70%), durant sis mesos, de 
persones en situació d’atur de la localitat, i a executar entre juliol i desembre de 
l’any 2017, en els següents llocs de treball: 

- Auxiliar tècnica d’Educació i ciutadania 

- Tècnica de gestió administrativa per serveis generals 

- Auxiliar de suport al Servei d’actualització dels cens d’ empreses 

- Oficial Paleta manteniment d’edificis municipals 

- Peona manteniment d’edificis municipals 

- Tècnica auxiliar de manteniment 

Aquesta ampliació del projecte té un pressupost total de 83.494.41 euros, 
corresponent 66.795,53 euros a l’aportació de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (80%) i 16.698,88 euros a l’aportació de l’ajuntament (20%). 
 
Segon.- Renovar la sol·licitud de subvenció a l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB), en el marc de la convocatòria de 2016/2017 del Pla 
Metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2016-2019, d’acord 
amb l’annex de pressupostos de cada projecte resultant i les memòries del 
projecte “Generant oportunitats a Esplugues, convocatòria 2016”- Ampliació de 
“Generant oportunitats a Esplugues, convocatòria 2016”- i del projecte 
“Assignacions econòmiques per empreses i entitats per a la contractació de 
persones en situació d’atur” redissenyat.” 

 
PRESSUPOST GLOBAL DELS TRES PROJECTES 

Projecte  
Cost total 

Assignació 
econòmica  
AMB €  
80% 

Cofinançament 
Ajuntament € 
 
20% 

Generant oportunitats a 
Esplugues 2016 

182.701,07 182.701,07 
0,00 

Altres despeses 2016 46.217,68 433,93  
45.783,75 

Generant oportunitats a 
Esplugues Ampliació 65.750,83 65.750,83 0,00 



Altres despeses Ampliació 17.743,58 1.044,70 16.698,88 
Total projectes Generant 
Oportunitats 2016 i ampliació 

312.413,16 249.930,53 62.482,63 

Assignacions econòmiques a 
empreses i entitats 

145.424,34 116.339,47 29.084,87 

PRESSUPOST DELS TRES 
PROJECTES 

457.837,50 366.270,00 91.567,50 

 
ACORD NÚMERO CATORZE.- Proposta d’aprovació de la modificació del 
conveni de col·laboració subscrit entre l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat i l’Associació Crònica de la vida d’Esplugues i de l’aportació 
econòmica corresponent a l’any 2017. 

“La Junta de Govern Local va acordar en sessió del 8 de juliol de 2016 
l’aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat i l’entitat “Crónica de la Vida d’Esplugues”, per a la difusió i promoció 
de l’activitat ciutadana del municipi d’Esplugues de Llobregat, amb una vigència 
prevista pel període 2016-2019. 

En data 13 d’abril d’enguany l’entitat va presentar una sol·licitud de subvenció 
per al “projecte de Quadern extraordinari sobre un tema d’interès de la ciutat” 
que no figurava al Conveni. 

Valorat tècnicament l’interès local que té la nova proposta efectuada per 
l’entitat “Crónica de la Vida d’Esplugues”, s’ha acordat ampliar l’objecte del 
conveni mitjançant una modificació que incorpora aquest projecte i redefineix 
l’aportació econòmica anual a 4.240,-€. 

D’acord amb el que estableix el text del conveni de col·laboració en la seva 
clàusula 2.1 i, pel que fa als exercicis 2017,2018 i 2019, correspon atorgar a 
l’entitat un ajut econòmic de 4.240,- €, amb càrrec al pressupost municipal , a 
cada un dels exercicis econòmics que afecta aquest conveni. D’acord amb el 
caràcter plurianual del conveni de col·laboració, les aportacions municipals del 
exercicis 2017, 2018 i 2019, restaran condicionades suspensivament a 
l’aprovació anual i expressa per l’òrgan competent de l’ajuntament i a l’efectiva 
consignació pressupostària de la despesa. 

Atès que el pressupost municipal de l’exercici 2017 conté la partida 
pressupostària específica per fer efectiva aquesta aportació. 

Vist l’informe emès pel Servei de Comunicació. 

Vista la fiscalització de 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. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Modificar l’objecte del conveni de col·laboració subscrit entre 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i l’entitat “Crònica de la Vida 
d’Esplugues”, aprovat mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 8 de 
juliol de 2016, per incloure el projecte “Quadern extraordinari sobre un tema 
d’interès de la ciutat” i l’aportació econòmica municipal que passa a ser de 
4.240,00€ per any. 

SEGON.- Resoldre la sol·licitud de subvenció presentada per l’entitat 
CRÓNICA DE LA VIDA D’ESPLUGUES, amb NIF G-59795740, i aprovar la 
concessió d’una subvenció per import 4.240,00€, per a l’execució de les 
activitats recollides en la programació anual segons conveni. 

TERCER.- Autoritzar, disposar i reconèixer una obligació per import de 
4.240,00€ a favor de l’entitat ASSOCIACIÓ CRONICA DE LA VIDA 
D’ESPLUGUES (CIF G59795740), amb càrrec a la partida 12.49100.48002 del 
pressupost municipal en vigor, en concepte d’aportació econòmica 
corresponent a l’any 2017. 

QUART.- Proposar el pagament corresponent a la despesa aprovada, a favor 
de l’entitat ASSOCIACIÓ CRONICA DE LA VIDA D’ESPLUGUES (CIF 
G59795740), per import total de 4.240,00€. 

CINQUÈ.- 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.” 

ACORD NÚMERO QUINZE.- Proposta d'aprovació d'expedient de 
contractació mitjançant procediment obert i dels plecs de condicions que 
regulen la contractació, per a la posada a disposició i manteniment de 3 
dispositius electrònics per efectuar tràmits administratius en el Pac 
Central, Pac Can Vidalet i Casa Consistorial. 

Es retira de l’Ordre del dia. 

ACORD NÚMERO SETZE.- Proposta d’aprovació de la devolució de fiança 
dipositada per l’empresa ARVAL SERVICE LEASE, S.A. relativa al 
contracte de subministrament de dos turismes monovolum destinats al 
servei de la Policia Local, mitjançant contracte de rènting. 

“En data 24 d’octubre de 2008, la Junta de Govern Local va adjudicar a 
l’empresa CAIXARENTING SAU, amb NIF A-58662081, el contracte relatiu al 
subministrament de dos turismes monovolums destinats al servei de la policia 
local, mitjançant contracte de rènting. 



Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 3 de juny de 2011 es 
dona compte de la transmissió de branca d’activitat efectuada per la mercantil 
CAIXARENTING, SAU a favor de la mercantil ARVAL SERVICE LEASE, S.A. 
(ARVAL), qui, en virtut d’aquesta transmissió, en data 21 de setembre de 2011, 
diposita aval bancari d’import 4.085,98 euros, en concepte de garantia del 
contracte que ens ocupa. 

En aquest sentit, havent finalitzat el contracte, la mercantil ARVAL SERVICE 
LEASE, S.A. ha sol·licitat la devolució de la fiança esmentada. 

Vistos els informes favorables de la Tresorera i de la Director del Servei de la 
Policia Local, sobre la fiança en qüestió, i d’acord amb el que disposa l’article 
102 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Retornar a l’empresa ARVAL SERVICE LEASE, S.A, amb número 
de NIF A-81573479, l’aval bancari d’import 4.085,98 euros que té dipositat en 
aquest Ajuntament, en concepte de garantia del contracte relatiu al 
subministrament de dos turismes monovolums destinats al servei de la policia 
local, mitjançant contracte de rènting. 

SEGON.- Donar per finalitzat l’expedient corresponent. 

A partir dels 15 dies següents a la recepció d’aquesta notificació la devolució de 
fiança s’efectuarà mitjançant alguna de les següents modalitats: 

· Si la fiança es va dipositar mitjançant aval bancari aquest serà retornat a les 
Oficines de Serveis Econòmics (Plaça Santa Magdalena, 5 i 6 – planta baixa) 
en horari de dilluns a divendres de 9 del mati a les 14,30 hores. 

· Si la fiança es va dipositar en metàl·lic, es retornarà mitjançant transferència 
bancària sempre que es disposin de les dades bancàries corresponents. En 
canvi, si no consten a la Tresoreria municipal les dades bancàries per efectuar 
la transferència, la fiança es retornarà mitjançant xec bancari nominatiu que es 
podrà retirar a les Oficines del Punt d’Atenció al Ciutadà (Plaça Santa 
Magdalena, 24 planta baixa) de 8,30 a 14,30 hores (excepte dissabtes) i els 
dijous a la tarda de 16 a 18 h, excepte en el mes d’agost. 

Per poder retirar l’aval bancari o el xec corresponent el titular del dret de 
cobrament haurà d’aportar la corresponent documentació que acrediti la seva 
personalitat física (DNI) o be si es tracta de una persona jurídica, escriptura on 
es faci constar els poders de cobrament atorgats.” 

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 

ACORD NÚMERO DISSET.- Proposta de requeriment de fiança dins el 
contracte relatiu al servei de dinamització, emancipació i participació 
juvenil.  



“La Junta de Govern Local en sessió del dia 10 de febrer de 2017 va aprovar 
l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, relatiu al servei de 
dinamització, emancipació i participació juvenil, i els plecs de condicions 
econòmic-administratives i tècniques que regeixen aquesta contractació, amb 
un pressupost màxim anual de 86.439,09 euros, més 8.643,91 euros en 
concepte d’IVA (10%). 
 
D'acord amb el que estableix l’article 159 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 
14 de novembre de 2011, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, en concordança amb l'article 277 de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, es va procedir a la convocatòria, publicant anunci al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Transcorregut el termini de presentació d’ofertes (fins les 13:00 hores del dia 14 
de març de 2017), i d’acord amb el procediment utilitzat, s'han presentat dos 
proposicions, subscrites per: 
 
1. INICIATIVES I PROGRAMES, S.L. 
 
2. FUNDACIÓ PIA INSTITUT PERE TARRÉS D’EDUCACIÓ EN L’ESPLAI 
(FUNDACIÓ PERE TARRÉS) 
 
Segons consta a l’acta d’obertura de pliques formalitzada en data 16 de març 
de 2017. 
 
Efectuats els actes d’obertura del sobre número dos i del sobre número tres, 
respectivament, i a tenor de la puntuació obtinguda pels diferents licitadors 
respecte cadascun d’aquests sobres, tal i com consta a l’expedient, el licitador 
que més puntuació ha obtingut ha estat la FUNDACIÓ PIA INSTITUT PERE 
TARRÉS D’EDUCACIÓ EN L’ESPLAI (FUNDACIÓ PERE TARRÉS). 
 
Vistos els antecedents i l’informe emès pels Serveis Jurídics d’aquest 
Ajuntament, i a tenor del que disposa l’article 151 del Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
PRIMER.- Requerir a la FUNDACIÓ PIA INSTITUT PERE TARRÉS 
D’EDUCACIÓ EN L’ESPLAI (FUNDACIÓ PERE TARRÉS) per a què en el 
termini màxim de deu dies hàbils a comptar des del següent al que rebi la 
notificació dipositi la fiança definitiva d’import 8.384,59 euros, relativa a la 
contractació del servei de dinamització, emancipació i participació juvenil, amb 
l’advertiment que, en cas de no dipositar la fiança en termini, es considerarà 
que el licitador ha retirat la seva oferta. 
 
Així mateix, en aquest termini haurà de presentar els justificants conforme es 
troba al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i amb la 



Seguretat Social, o bé autoritzar a l’Ajuntament a l’obtenció d’aquests certificats 
via interoperabilitat administrativa.” 
 
 
ACORD NÚMERO DIVUIT.- Proposta d’aprovació de la devolució de fiança 
dins el contracte relatiu al servei de suport professional per aquelles 
activitats municipals que requereixen mitjans audiovisuals.  
 
“La Junta de Govern Local, mitjançant acord de data 23 de desembre de 2015, 
va acordar adjudicar a la mercantil GRAVIS MUNTATGES ESCENOGRÀFICS, 
S.L.U. el contracte relatiu al servei de suport professional per aquelles activitats 
municipals que requereixen mitjans audiovisuals, amb període d’execució 
comprés entre el 19 de gener de 2016 i el 18 de gener de 2017. 
 
La fiança corresponent a aquest contracte era de 2.593,98 euros, contracte que 
posteriorment es va prorrogar fins l’11 d’abril de 2017. 
 
Paral·lelament, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 1 d’abril 
de 2016, es va acordar retornar a la mercantil GRAVIS MUNTATGES 
ESCENOGRÀFICS, S.L., la fiança definitiva del contracte executat entre el 16 
de gener de 2015 i el 15 de gener de 2016. La fiança dipositada per aquest 
període de temps era de 2.175,03 euros, en canvi, l’acord de data 1 d’abril de 
2016 va disposar erròniament la devolució de la quantitat de 2.593,98 euros 
(quantitat que corresponia a l’execució del contracte pel període 19 de gener de 
2016 a 18 de gener de 2017). 
 
Per aquest motiu, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 27 de 
maig de 2016 es va acordar requerir a l’adjudicatària el dipòsit de la quantia 
complementària de 418,95 euros, per tal de cobrir la fiança definitiva que havia 
de tenir el contracte en vigor relatiu al servei de suport professional per 
aquelles activitats municipals que requereixen mitjans audiovisuals. 
 
No obstant, des de Tresoreria municipal s’informa que no consta realitzat per 
part de la mercantil GRAVIS MUNTATGES ESCONGRÀFICS, S.L.U., el dipòsit 
de la fiança complementària d’import de 418,95 euros. Per aquest motiu, l’única 
fiança que consta dipositada per la mercantil en l’actualitat és per import de 
2.175,03 euros. 
 
En data 20 d’abril de 2017, la mercantil GRAVIS MUNTATGES 
ESCONGRÀFICS, S.L.U, sol·licita la devolució de la fiança corresponent al 
contracte executat entre el 19 de gener de 2016 i l’11 d’abril de 2017. 
 
Vistos els informes favorables de la Tresorera municipal i de la Directora de 
Cultura sobre la devolució de la fiança en qüestió, i d’acord amb el que disposa 
l’article 102 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
PRIMER.- Retornar a la mercantil GRAVIS MUNTATGES ESCENOGRÀFICS, 



S.L.U, amb número de NIF B-17981887, la fiança d’import 2.175,03 euros 
dipositada en aquest Ajuntament en concepte de garantia de la contractació del 
servei de suport per aquelles activitats municipals que requereixen mitjans 
audiovisuals en el municipi d’Esplugues de Llobregat (període d’execució 12 de 
gener de 2016 – 11 d’abril de 2017). 
 
SEGON.- Donar per finalitzat l’expedient corresponent. 
 
A partir dels 15 dies següents a la recepció d’aquesta notificació la devolució de 
fiança s’efectuarà mitjançant alguna de les següents modalitats: 
 
· Si la fiança es va dipositar mitjançant aval bancari aquest serà retornat a les 
Oficines de Serveis Econòmics (Plaça Santa Magdalena, 5 i 6 – planta baixa) 
en horari de dilluns a divendres de 9 del mati a les 14,30 hores. 
 
· Si la fiança es va dipositar en metàl·lic, es retornarà mitjançant transferència 
bancària sempre que es disposin de les dades bancàries corresponents. En 
canvi, si no consten a la Tresoreria municipal les dades bancàries per efectuar 
la transferència, la fiança es retornarà mitjançant xec bancari nominatiu que es 
podrà retirar a les Oficines del Punt d’Atenció al Ciutadà (Plaça Santa 
Magdalena, 24 planta baixa) de 8,30 a 14,30 hores (excepte dissabtes) i els 
dijous a la tarda de 16 a 18 h, excepte en el mes d’agost. 
 
Per poder retirar l’aval bancari o el xec corresponent el titular del dret de 
cobrament haurà d’aportar la corresponent documentació que acrediti la seva 
personalitat física (DNI) o be si es tracta de una persona jurídica, escriptura on 
es faci constar els poders de cobrament atorgats.” 
 
 
ACORD NÚMERO DINOU.- Proposta d’acceptació de la subvenció 
atorgada per la Diputació de Barcelona en concepte de “Programa 
complementari per a la garantia del Benestar Social” en el marc del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019” 
 
“El Ple de la Diputació de Barcelona de 26 de novembre de 2015 va aprovar el 
Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” i el seu Protocol general que 
estableix del marc i el procediment d’implementació de les actuacions i 
recursos que comprenen el Pla. Aquest Protocol inclou els Programes 
complementaris com instruments específics per ajustar-se a les necessitats 
dels governs locals de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona per pal·liar 
els efectes econòmics derivats de les situacions conjunturals i d’urgència.  
 
En data 16 d’abril d’enguany s’ha registrat la notificació del text, de la Junta de 
Govern de la Diputació de Barcelona de 30 de març de 2017, aprovant 
l’atorgament a l’Ajuntament d’Esplugues d’un import de 101.119,11 euros en 
concepte de “Programa complementari per a la garantia del benestar social”. 
 
Aquest Programa té per objecte “garantir el benestar social de les persones 
contribuint a la cobertura adequada de les necessitats socials bàsiques, el 
reforç dels equips professionals de serveis socials, l’atenció a situacions 



urgents o de greu necessitat social, la garantia de la prestació de serveis 
d’atenció domiciliària i del transport adaptat, i la realització d’activitats 
socioeducatives i de lleure infantil”. 
 
El període d’execució d’aquest programa està comprès entre l’1 de gener i el 
31 de desembre de 2017. Així mateix, el termini de justificació finalitza el 30 
d’abril de 2018. 
 
Els serveis o activitats objectes d’ajut han d’estar inclosos en els àmbits 
següents: 
 
a. Cobertura de necessitats socials bàsiques: 
 
- Ajuts relacionats amb el lloguer o la hipoteca de l’habitatge habitual i/o la 
pèrdua temporal o permanent d’habitatge per desnonament o altra causa 
major. 
- Ajuts per a l’alimentació i les necessitats bàsiques de subsistència.  
- Ajuts per a combatre la pobresa energètica, determinada pels criteris tècnics 
dels serveis socials, en coordinació amb altres programes desenvolupats per 
altres institucions públiques. 
 
b. Reforç dels equips professionals de serveis socials: ajuts destinats al 
pagament del personal dels equips professionals de serveis socials. 
 
c. Atenció a situacions urgents o de greu necessitat, en funció dels criteris 
tècnics de serveis socials. 
 
d. Suport per garantir la prestació de serveis d’atenció domiciliària i del 
transport adaptat. 
 
e. Activitats socioeducatives i de lleure infantil: ajuts per a la realització 
d’activitats extraescolars, casals, colònies d’estiu i adquisició de material 
escolar. 
 
f. Qualsevol actuació que tingui com a causa o finalitat la realització d’un servei 
o la prestació d’una activitat vinculada al suport dels serveis socials bàsics, a la 
prestació de serveis socials, a la promoció de la reinserció social o a l’atenció 
en casos de risc d’exclusió social, la lluita contra l’exclusió i la pobresa, entre 
d’altres pròpies de l’àmbit de serveis socials i d’atenció a les persones. 
 
L’atorgament dels ajuts vinculats a aquest Programa es du a terme pel 
procediment de concessió directa als ens locals basada en els criteris de la 
població del municipi, segons els següents criteris: 
 
- un import fix en funció del tram de població del municipi (Dades població 2016 
INE): 75.000 euros, per als municipis de 20.001 a 50.000 habitats. 
- un import variable segons la població municipal a raó de 0,91969006089 
euros/habitant. 
- La xifra resultant d’aquests dos primers càlculs es pondera en base a la 



RFDB/habitant 2013 – IDESCAT); i finalment, per obtenir l’aportació a cada 
municipi, s’aplica un factor d’ajustament. 
 
Vist l’informe emès per la Tècnica d’Atenció Social i Igualtat. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
PRIMER.- Acceptar l’ajut atorgat per la Diputació de Barcelona – Àrea 
d’Atenció a les Persones (Gerència de Serveis de Benestar Social), per un 
import de 101.119,11 euros (Codi XGL 17/X/235829), en concepte de 
“Programa complementari per a la garantia del benestar social”, en el marc del 
Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 
 
 
ACORD NÚMERO VINT.- Proposta d’acceptació de la subvenció atorgada 
pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per a 
l’adquisició de llibres i diaris destinats a biblioteques integrades en el 
Sistema de Lectura Pública de Catalunya. 
 
“La Generalitat de Catalunya en data 27 de març de 2017 va publicar, en el 
D.O.G.C. número 7.337, les Bases específiques que han de regir la concessió 
de subvencions per a l'adquisició de llibres i diaris destinats a biblioteques 
integrades en el Sistema de Lectura Pública de Catalunya. 
 
Aquests ajuts estan destinats a l'adquisició de llibres i diaris per a les 
biblioteques centrals comarcals i a les biblioteques públiques en municipis de 
més de 25.000 habitants del Sistema de Lectura Pública Catalunya. 
 
L'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, com a titular de la Biblioteca Pare 
Miquel d'Esplugues, en data 7 d'abril de 2017 va presentar sol·licitud de 
subvenció a través de la plataforma EACAT per un import de 8.000 euros. 
 
En data 24 de maig de 2017, s'ha publicat al Tauler de la Seu electrònica de la 
Generalitat proposta provisional de concessió d’ajuts per a l’adquisició de llibres 
i diaris destinats a biblioteques integrades en el Sistema de Lectura Pública de 
Catalunya, en la que s'estableix la concessió de 8.000 euros a l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat. 
 
Vist l’informe emès per la Directora de Cultura. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
PRIMER.- Acceptar la subvenció de 8.000 euros atorgada per l’Oficina de 
suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya per a l’adquisició de llibres i diaris destinats a biblioteques integrades 
en el Sistema de Lectura Pública de Catalunya.” 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-UN.- Proposta relativa a un expedient de 
reintegrament de subvenció. 



“Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 7 d’abril de 2017 es va 
acordar l’inici d’un expedient de reintegrament total de subvenció respecte la 
subvenció de 850 euros corresponent a l’any 2015 de l’entitat PENYA 
ESPANYOLISTA ESPLUGUES (activitat “Torneig de futbol 7 interpenyes”), així 
com concedir un termini de 10 dies hàbils a l’entitat per tal que fes les 
al·legacions i aportés la documentació que considerés procedent. 
 
El trasllat de dit acord és rebut per l’entitat en data 24 d’abril de 2017, amb el 
que el termini d’audiència finalitzava en data 9 de maig de 2017. Finalitzat el 
mateix, l’entitat no ha fet cap al·legació o ni aportat cap documentació al 
respecte. 
 
Vist l’informe emès pels Serveis Jurídics de l’Ajuntament. 
 
A l’ampara de l’article 12 de les Bases de l’Ajuntament per a la sol·licitud i 
atorgament de subvencions per al desenvolupament d’activitats i serveis a la 
ciutat, any 2015. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el reintegrament de la quantitat de 886,35 euros, en 
concepte de liquidació econòmica de la de subvenció rebuda l’any 2015 per 
l’entitat PENYA ESPANYOLISTA ESPLUGUES. 
 
Respecte la quantitat a retornar, 850 euros corresponen a la quantia principal, i 
36,35 euros corresponen als interessos legals devengats des del pagament de 
la subvenció (30 de desembre de 2015) fins a l’adopció del present acord (2 de 
juny de 2017), segons el següent 
 

Quantitat 
principal 

Exercici Dies  
interessos 

Tipus  
d’interès 

Import  
interessos 

850,00 
euros 

2015 2 3,50% 0,16 euros 
2016 365 3,00% 25,50 euros 
2017 153  3,00%  10,69 euros 

TOTAL INTERESSOS 36,35 euros 
 
 
LLOC i FORMA DE PAGAMENT 

L’ingrés s’efectuarà mitjançant transferència al compte bancari de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat, IBAN ES45 2100 0148 5502 0000 6291, especificant 
el nom de l’entitat i com a concepte “Reintegrament subvenció activitat 2015” 
 
TERMINI DE L'INGRÉS 

Si la notificació d’aquest acord es rep entre els dies 1 i 15 del mes, des de la 
data de recepció de la notificació, fins el dia 20 del mes següent i si aquest no 
fos hàbil fins l'immediat dia hàbil següent. 



Si la notificació d’aquest acord es rep entre els dies 16 i l'últim del mes, des de 
la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior i si 
aquest no fos hàbil fins l'immediat dia hàbil següent.” 

 
ACORD NÚMERO VINT-I-DOS.- Proposta de resolució d'ajuts econòmics, 
dins l'àmbit d'Acció Social, curs 2016-2017, en concepte de beques 
d’assistència i menjador del Casal esportiu. 

“La Junta de Govern Local va aprovar el document “Barems i criteris per a 
l’atorgament d'ajuts econòmics d’Esplugues de Llobregat, curs 2016-2017” en 
sessió ordinària duta a terme en data 13 de maig de 2016. 

L’Ajuntament d’Esplugues, amb la finalitat de garantir les necessitats bàsiques 
en l’àmbit de la infància i adolescència, atorga uns ajuts econòmics en 
concepte de beques per als menors empadronats al municipi que estiguin 
inscrits en les activitats d’assistència i menjador del Casal Esportiu de l’any 
2017 i que es trobin en una situació familiar amb necessitats socials i/o 
econòmiques. 
 
Ateses les 51 sol·licituds d’ajuts econòmics presentades i vist l’informe emès 
per la UJA de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania, on es fa constar que s’ha 
realitzat la valoració econòmica i administrativa corresponent a aquests tipus 
d’ajuts econòmics, en compliment dels barems i criteris per a l’atorgament 
d’ajuts econòmics de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, curs 2016-2017. 
 
Vist el Reglament d'obres, activitats i serveis aprovat mitjançant Decret 
179/1995 de la Generalitat de Catalunya, en la part que regula l'activitat 
subvencionadora de l'Administració. 

En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g. del 
Decret d’alcaldia núm. 1.466, de 18 de juny de 2015, per a la concessió de 
subvencions amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Estimar un total de 51 sol·licituds d’ajuts econòmics per a la 
integració dels següents menors en concepte de beques d’assistència i 
menjador del Casal Esportiu, pel curs 2016-2017, amb els percentatges de 
bonificació valorats per cada cas que s’indiquen: 

Primer 
Cognom 

Segon 
Cognom Nom 

Cost 
Casal 

Cost 
Menjador %Beca 

A C G 204,18 € 0,00 € 90% 
A M A 204,18 € 0,00 € 90% 
A M C 193,97 € 0,00 € 90% 
C B N 183,76 € 210,84 € 65% 
C M D 204,18 € 210,84 € 90% 
C M M 204,18 € 210,84 € 90% 
C CH J 204,18 € 0,00 € 90% 



C CH M 193,97 € 0,00 € 90% 
C C J 204,18 € 210,84 € 90% 
D J E 204,18 € 0,00 € 90% 
D G L 204,18 € 0,00 € 90% 
D L L 98,84 € 0,00 € 90% 
EL H EL H I 204,18 € 0,00 € 90% 
E QU B 193,97 € 0,00 € 90% 
F B C 201,80 € 0,00 € 90% 
G B L 204,18 € 210,84 € 90% 
G R R 204,18 € 0,00 € 90% 
G R S 193,97 € 0,00 € 90% 
G T M 204,18 € 0,00 € 90% 
L S J 168,02 € 0,00 € 90% 
M U F 204,18 € 0,00 € 40% 
M U C 193,97 € 0,00 € 40% 
M M J 168,02 € 0,00 € 90% 
M M P 159,62 € 0,00 € 90% 
M G I 204,18 € 0,00 € 90% 
M C G 204,18 € 0,00 € 90% 
M C M 193,97 € 0,00 € 90% 
M J E 204,18 € 0,00 € 90% 
M P J 204,18 € 0,00 € 90% 
M P J 193,97 € 0,00 € 90% 
O G LL 193,97 € 0,00 € 40% 
O G N 204,18 € 0,00 € 40% 
P M P 204,18 € 210,84 € 40% 
P M I 193,97 € 210,84 € 40% 
P O A 118,60 € 0,00 € 90% 
P O V 112,67 € 0,00 € 90% 
R G E 204,18 € 0,00 € 90% 
R S R 204,18 € 0,00 € 90% 
S J T N 159,62 € 175,03 € 40% 
S J T D 168,02 € 175,03 € 40% 
S D I 204,18 € 0,00 € 90% 
S D V 193,97 € 0,00 € 90% 
V QU S 204,18 € 0,00 € 90% 
V H A 302,31 € 0,00 € 40% 
V H X 287,19 € 0,00 € 90% 
V H A 204,18 € 0,00 € 90% 
V B P 183,76 € 0,00 € 65% 
V B M 88,96 € 0,00 € 65% 
V C F 93,90 € 0,00 € 90% 
V C M 98,84 € 0,00 € 90% 



V C E 118,60 € 0,00 € 90% 
 

SEGON.- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions corresponents a una 
despesa màxima de 8.928,35 euros, amb càrrec a la partida pressupostària 
68.23100.48018 del pressupost vigent, en concepte de beques d’assistència i 
menjador del Casal Esportiu, a favor dels tutors legals que es relacionen, amb 
el imports resultants que així mateix s’indiquen: 

DUET ESPLUGUES, S.A. (CIF Centre: A-
63.876.346) 

   TUTOR LEGAL 
     Primer 

Cognom 
Segon 
Cognom Nom NIF 

Beca 
Casal 

Beca 
Menjador 

Total 
Beca 

B R F 
 

183,80 € 189,80 € 373,60 € 
B B I 

 

119,44 € 0,00 € 119,44 € 
B B I 

 

57,82 € 0,00 € 57,82 € 
B B I 

 

119,44 € 137,05 € 256,49 € 
C P M. 

 

106,74 € 0,00 € 106,74 € 
C T P 

 

183,80 € 0,00 € 183,80 € 
C F J 

 

183,80 € 189,80 € 373,60 € 
C F J 

 

183,80 € 189,80 € 373,60 € 
C B C 

 

84,51 € 0,00 € 84,51 € 
C B C 

 

89,00 € 0,00 € 89,00 € 
CH N M 

 

183,80 € 0,00 € 183,80 € 
CH N M 

 

174,60 € 0,00 € 174,60 € 
C 

 
Y 

 

183,80 € 189,80 € 373,60 € 
D B J 

 

183,80 € 0,00 € 183,80 € 
EL H 

 
A 

 

183,80 € 0,00 € 183,80 € 
F B N 

 

181,62 € 0,00 € 181,62 € 
G G R 

 

183,80 € 0,00 € 183,80 € 
G P A 

 

183,80 € 0,00 € 183,80 € 
G H A 

 

183,80 € 0,00 € 183,80 € 
G T I 

 

183,80 € 0,00 € 183,80 € 
H S C 

 

272,10 € 0,00 € 272,10 € 
H S C 

 

258,50 € 0,00 € 258,50 € 
H C J 

 

183,80 € 0,00 € 183,80 € 
J R M 

 

183,80 € 0,00 € 183,80 € 
L A P 

 

89,00 € 0,00 € 89,00 € 
M G M 

 

151,22 € 0,00 € 151,22 € 
M G M 

 

143,70 € 0,00 € 143,70 € 
M F J 

 

183,80 € 0,00 € 183,80 € 
M F J 

 

174,60 € 0,00 € 174,60 € 
M C B 

 

81,70 € 84,34 € 166,04 € 
M C B 

 

77,60 € 84,34 € 161,94 € 



M C E 
 

183,80 € 0,00 € 183,80 € 
M C E 

 

174,60 € 0,00 € 174,60 € 
O T D 

 

77,60 € 0,00 € 77,60 € 
O T D 

 

81,70 € 0,00 € 81,70 € 
O G S 

 

106,74 € 0,00 € 106,74 € 
O G S 

 

101,40 € 0,00 € 101,40 € 
P S O 

 

183,80 € 0,00 € 183,80 € 
P S O 

 

174,60 € 0,00 € 174,60 € 
Q I I 

 

174,60 € 0,00 € 174,60 € 
Q I I 

 

183,80 € 0,00 € 183,80 € 
R L E 

 

183,80 € 0,00 € 183,80 € 
R L E 

 

174,60 € 0,00 € 174,60 € 
S H A 

 

183,80 € 0,00 € 183,80 € 
S D C 

 

183,80 € 0,00 € 183,80 € 
S D C 

 

174,60 € 0,00 € 174,60 € 
S P Y 

 

151,22 € 0,00 € 151,22 € 
T B A 

 

63,84 € 70,01 € 133,85 € 
T B A 

 

67,21 € 70,01 € 137,22 € 
U P A 

 

81,70 € 0,00 € 81,70 € 
U P A 

 

77,60 € 0,00 € 77,60 € 

    

7.723,40 
€ 

1.204,95 
€ 

8.928,35 
€ 

 
 
TERCER.- Proposar el pagament corresponent a les quantitats aprovades en la 
present resolució, per import total de 8.928,35 euros, a l’entitat Duet Esplugues, 
S.A amb NIF A-63.876.346.” 

 
ACORD NÚMERO VINT-I-TRES.- Proposta d’aprovació d'ajuts econòmics, 
dins l'àmbit d'Acció Social, en concepte d’emergències socials. 

“L’Ajuntament d’Esplugues, amb la finalitat de pal·liar aquelles situacions 
econòmiques greus, que per circumstàncies diverses, impedeixen o dificulten a 
les persones i les seves famílies arribar a cobrir una o més necessitats 
bàsiques, atorga uns ajuts econòmics puntuals per atendre situacions 
d’emergències socials a persones en seguiment amb els tècnics referents dels 
Serveis Socials Bàsics municipals. 

En aquest sentit, la Junta de Govern Local va aprovar el document “Programa 
d’ajuts econòmics per atendre Emergències Socials” en sessió ordinària duta a 
terme en data 19 de maig de 2017. 

Ateses les 25 sol·licituds de 63 ajuts presentades pels tècnics referents dels 
Serveis Socials Bàsics municipals, amb el vist-i-plau 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. 1.466, de 18 de juny de 2015, per a la concessió de 
subvencions amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Atorgar un total de 63 ajuts econòmics puntuals per atendre les 
següents situacions d’emergències socials, a les persones que a continuació 
s’esmenten: 

Expedient 
social Nom i cognoms Tipus d’emergència Creditor 

10/1546 EBMC SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U 

10/1763 ECM SUBMINISTRAMENTS AIGÜES DE BARCELONA, 
EMG.CIA, SA 

10/1763 ECM SUBMINISTRAMENTS AIGÜES DE BARCELONA, 
EMG.CIA, SA 

10/1763 ECM SUBMINISTRAMENTS GAS NATURAL 
SERVICIOS SDG, S.A. 

10/1763 ECM SUBMINISTRAMENTS GAS NATURAL 
SERVICIOS SDG, S.A. 

10/1763 ECM SUBMINISTRAMENTS GAS NATURAL 
SERVICIOS SDG, S.A. 

10/1763 ECM SUBMINISTRAMENTS GAS NATURAL 
SERVICIOS SDG, S.A. 

10/1763 ECM SUBMINISTRAMENTS GAS NATURAL 
SERVICIOS SDG, S.A. 

10/1763 ECM SUBMINISTRAMENTS GAS NATURAL 
SERVICIOS SDG, S.A. 

10/1826 LL SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A 
10/1826 LL SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A 

10/215 HEA SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U 

10/581 EJT SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A 

10/970 YAAE SUBMINISTRAMENTS IBERDROLA CLIENTES, 
SAU 

11/1014 JEG SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A 

12/262 DSP SUBMINISTRAMENTS AIGÜES DE BARCELONA, 
EMG.CIA, SA 

12/262 DSP SUBMINISTRAMENTS AIGÜES DE BARCELONA, 
EMG.CIA, SA 

12/262 DSP SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A 



12/262 DSP SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A 
12/262 DSP SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A 
12/262 DSP SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A 
12/262 DSP SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A 
12/262 DSP SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A 

12/634 RV LLOGUER 
HABITACIÓ 

SUSANA PAULINO 
MONTAÑO 

12/715 EMR SUBMINISTRAMENTS AIGÜES DE BARCELONA, 
EMG.CIA, SA 

12/715 EMR SUBMINISTRAMENTS AIGÜES DE BARCELONA, 
EMG.CIA, SA 

12/715 EMR SUBMINISTRAMENTS IBERDROLA CLIENTES, 
SAU 

12/715 EMR SUBMINISTRAMENTS IBERDROLA CLIENTES, 
SAU 

12/715 EMR SUBMINISTRAMENTS IBERDROLA CLIENTES, 
SAU 

13/486 CVF LLOGUER 
HABITACIÓ 

ESCARLET PIÑERO 
RODRIGUEZ 

13/514 LVPA DESPESES 
ESCOLARS 

ESCOLA MATILDE 
ORDUÑA 

13/536 SGV SUBMINISTRAMENTS AIGÜES DE BARCELONA, 
EMG.CIA, SA 

13/536 SGV SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U 

13/536 SGV SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U 

13/992 FXDP SUBMINISTRAMENTS AIGÜES DE BARCELONA, 
EMG.CIA, SA 

13/992 FXDP SUBMINISTRAMENTS GAS NATURAL SUR 
13/992 FXDP SUBMINISTRAMENTS GAS NATURAL SUR 
14/119 FMM SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A 
14/119 FMM SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A 
14/119 FMM SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A 
14/119 FMM SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A 

14/414 AEM SUBMINISTRAMENTS AIGÜES DE BARCELONA, 
EMG.CIA, SA 

14/504 EHM SUBMINISTRAMENTS AIGÜES DE BARCELONA, 
EMG.CIA, SA 

14/504 EHM SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A 

14/83 MAS SUBMINISTRAMENTS AIGÜES DE BARCELONA, 
EMG.CIA, SA 

15/368 PMH SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A 
15/434 ECC SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A 
15/558 KCSLP SUBMINISTRAMENTS AIGÜES DE BARCELONA, 



EMG.CIA, SA 

15/558 KCSLP DESPESES 
ESCOLARS 

ESCOLA JOAN 
MARAGALL 

16/762 JLPG SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A 

16/838 LJWU SUBMINISTRAMENTS AIGÜES DE BARCELONA, 
EMG.CIA, SA 

16/838 LJWU SUBMINISTRAMENTS AIGÜES DE BARCELONA, 
EMG.CIA, SA 

16/838 LJWU SUBMINISTRAMENTS GAS NATURAL 
SERVICIOS SDG, S.A. 

16/838 LJWU SUBMINISTRAMENTS IBERDROLA CLIENTES, 
SAU 

16/838 LJWU LLOGUER 
HABITATGE 

AGAPITO MADRID 
PARRALEJO 

17/130 ERR SUBMINISTRAMENTS AIGÜES DE BARCELONA, 
EMG.CIA, SA 

17/130 ERR LLOGUER 
HABITATGE 

AMADOR SERVEIS 
LEGALS I IMMOBILIARIS, 
S.L. 

17/278 MBS SUBMINISTRAMENTS AIGÜES DE BARCELONA, 
EMG.CIA, SA 

17/278 MBS SUBMINISTRAMENTS AIGÜES DE BARCELONA, 
EMG.CIA, SA 

17/278 MBS SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U 

17/278 MBS SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U 

17/278 MBS SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U 

17/278 MBS SUBMINISTRAMENTS GAS NATURAL 
SERVICIOS SDG, S.A. 

 
 
SEGON.- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions corresponents a una 
despesa total de 7.237,82 euros, que aniran a càrrec de la partida 
pressupostària 68.23100.48010 del pressupost vigent en concepte d’ajuts 
econòmics puntuals per atendre les següents situacions d’emergències socials, 
a favor de les persones que es relacionen, amb el imports que així mateix 
s’indiquen: 

Expedient 
social Nom i cognoms 

Número 
Id. Creditor Import 

10/1546 EBMC . ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U 87,41 € 

10/1763 ECM . AIGÜES DE BARCELONA, 
EMG.CIA, SA 19,48 € 

10/1763 ECM . AIGÜES DE BARCELONA, 18,82 € 



EMG.CIA, SA 

10/1763 ECM . GAS NATURAL 
SERVICIOS SDG, S.A. 54,71 € 

10/1763 ECM . GAS NATURAL 
SERVICIOS SDG, S.A. 30,60 € 

10/1763 ECM . GAS NATURAL 
SERVICIOS SDG, S.A. 49,26 € 

10/1763 ECM . GAS NATURAL 
SERVICIOS SDG, S.A. 38,80 € 

10/1763 ECM . GAS NATURAL 
SERVICIOS SDG, S.A. 50,67 € 

10/1763 ECM . GAS NATURAL 
SERVICIOS SDG, S.A. 29,03 € 

10/1826 LL . ENDESA ENERGIA S.A 170,63 € 
10/1826 LL . ENDESA ENERGIA S.A 32,83 € 

10/215 HEA . ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U 34,33 € 

10/581 EJT . ENDESA ENERGIA S.A 209,33 € 

10/970 YAAE . IBERDROLA CLIENTES, 
SAU 92,46 € 

11/1014 JEG . ENDESA ENERGIA S.A 58,12 € 

12/262 DSP . AIGÜES DE BARCELONA, 
EMG.CIA, SA 27,89 € 

12/262 DSP . AIGÜES DE BARCELONA, 
EMG.CIA, SA 152,19 € 

12/262 DSP . ENDESA ENERGIA S.A 59,29 € 
12/262 DSP . ENDESA ENERGIA S.A 56,14 € 
12/262 DSP . ENDESA ENERGIA S.A 52,97 € 
12/262 DSP . ENDESA ENERGIA S.A 56,30 € 
12/262 DSP . ENDESA ENERGIA S.A 64,20 € 
12/262 DSP . ENDESA ENERGIA S.A 68,95 € 

12/634 RV . SUSANA PAULINO 
MONTAÑO 700,00 € 

12/715 EMR . AIGÜES DE BARCELONA, 
EMG.CIA, SA 13,04 € 

12/715 EMR . AIGÜES DE BARCELONA, 
EMG.CIA, SA 13,06 € 

12/715 EMR . IBERDROLA CLIENTES, 
SAU 121,98 € 

12/715 EMR . IBERDROLA CLIENTES, 
SAU 45,18 € 

12/715 EMR . IBERDROLA CLIENTES, 
SAU 113,62 € 

13/486 CVF . ESCARLET PIÑERO 
RODRIGUEZ 200,00 € 



13/514 LVPA . ESCOLA MATILDE 
ORDUÑA 495,00 € 

13/536 SGV . AIGÜES DE BARCELONA, 
EMG.CIA, SA 31,59 € 

13/536 SGV . ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U 45,12 € 

13/536 SGV . ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U 203,11 € 

13/992 FXDP . AIGÜES DE BARCELONA, 
EMG.CIA, SA 30,91 € 

13/992 FXDP . GAS NATURAL SUR 36,61 € 
13/992 FXDP . GAS NATURAL SUR 112,00 € 
14/119 FMM . ENDESA ENERGIA S.A 32,79 € 
14/119 FMM . ENDESA ENERGIA S.A 41,77 € 
14/119 FMM . ENDESA ENERGIA S.A 99,05 € 
14/119 FMM . ENDESA ENERGIA S.A 179,12 € 

14/414 AEM . AIGÜES DE BARCELONA, 
EMG.CIA, SA 76,04 € 

14/504 EHM . AIGÜES DE BARCELONA, 
EMG.CIA, SA 44,15 € 

14/504 EHM . ENDESA ENERGIA S.A 36,92 € 

14/83 MAS . AIGÜES DE BARCELONA, 
EMG.CIA, SA 119,08 € 

15/368 PMH . ENDESA ENERGIA S.A 212,30 € 
15/434 ECC . ENDESA ENERGIA S.A 169,23 € 

15/558 KCSLP . AIGÜES DE BARCELONA, 
EMG.CIA, SA 104,84 € 

15/558 KCSLP . ESCOLA JOAN 
MARAGALL 345,00 € 

16/762 JLPG . ENDESA ENERGIA S.A 60,44 € 

16/838 LJWU . AIGÜES DE BARCELONA, 
EMG.CIA, SA 152,94 € 

16/838 LJWU . AIGÜES DE BARCELONA, 
EMG.CIA, SA 36,81 € 

16/838 LJWU . GAS NATURAL 
SERVICIOS SDG, S.A. 150,93 € 

16/838 LJWU . IBERDROLA CLIENTES, 
SAU 88,37 € 

16/838 LJWU . AGAPITO MADRID 
PARRALEJO 550,00 € 

17/130 ERR . AIGÜES DE BARCELONA, 
EMG.CIA, SA 81,26 € 

17/130 ERR . 
AMADOR SERVEIS 
LEGALS I IMMOBILIARIS, 
S.L. 

540,00 € 

17/278 MBS . AIGÜES DE BARCELONA, 23,09 € 



EMG.CIA, SA 

17/278 MBS . AIGÜES DE BARCELONA, 
EMG.CIA, SA 30,38 € 

17/278 MBS . ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U 69,26 € 

17/278 MBS . ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U 35,21 € 

17/278 MBS . ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U 28,87 € 

17/278 MBS . GAS NATURAL 
SERVICIOS SDG, S.A. 254,34 € 

 
 
TERCER.- Les quantitats reconegudes en la present proposta, per valor total 
de 7.237,82 euros, seran pagades de forma individualitzada, als creditors 
següents: 
  
Expedient 
social Creditor 

NIF 
Creditor Dades bancàries Import 

10/1546 
ENDESA 
ENERGIA XXI, 
S.L.U 

B82846825 ES8021002931930200308812 87,41 
€ 

10/1763 
AIGÜES DE 
BARCELONA, 
EMG.CIA, SA 

A66098435 ES6121008740560200268061 19,48 
€ 

10/1763 
AIGÜES DE 
BARCELONA, 
EMG.CIA, SA 

A66098435 ES6121008740560200268061 18,82 
€ 

10/1763 
GAS NATURAL 
SERVICIOS 
SDG, S.A. 

A08431090 ES4321000900910211395503 54,71 
€ 

10/1763 
GAS NATURAL 
SERVICIOS 
SDG, S.A. 

A08431090 ES4321000900910211395503 30,60 
€ 

10/1763 
GAS NATURAL 
SERVICIOS 
SDG, S.A. 

A08431090 ES4321000900910211395503 49,26 
€ 

10/1763 
GAS NATURAL 
SERVICIOS 
SDG, S.A. 

A08431090 ES4321000900910211395503 38,80 
€ 

10/1763 
GAS NATURAL 
SERVICIOS 
SDG, S.A. 

A08431090 ES4321000900910211395503 50,67 
€ 

10/1763 
GAS NATURAL 
SERVICIOS 
SDG, S.A. 

A08431090 ES4321000900910211395503 29,03 
€ 

10/1826 ENDESA A81948077 ES6621002931900200237916 170,63 



ENERGIA S.A € 

10/1826 ENDESA 
ENERGIA S.A A81948077 ES6621002931900200237916 32,83 

€ 

10/215 
ENDESA 
ENERGIA XXI, 
S.L.U 

B82846825 ES8021002931930200308812 34,33 
€ 

10/581 ENDESA 
ENERGIA S.A A81948077 ES6621002931900200237916 209,33 

€ 

10/970 IBERDROLA 
CLIENTES, SAU A95758389 ES6501824647910201502610 92,46 

€ 

11/1014 ENDESA 
ENERGIA S.A A81948077 ES6621002931900200237916 58,12 

€ 

12/262 
AIGÜES DE 
BARCELONA, 
EMG.CIA, SA 

A66098435 ES6121008740560200268061 27,89 
€ 

12/262 
AIGÜES DE 
BARCELONA, 
EMG.CIA, SA 

A66098435 ES6121008740560200268061 152,19 
€ 

12/262 ENDESA 
ENERGIA S.A A81948077 ES6621002931900200237916 59,29 

€ 

12/262 ENDESA 
ENERGIA S.A A81948077 ES6621002931900200237916 56,14 

€ 

12/262 ENDESA 
ENERGIA S.A A81948077 ES6621002931900200237916 52,97 

€ 

12/262 ENDESA 
ENERGIA S.A A81948077 ES6621002931900200237916 56,30 

€ 

12/262 ENDESA 
ENERGIA S.A A81948077 ES6621002931900200237916 64,20 

€ 

12/262 ENDESA 
ENERGIA S.A A81948077 ES6621002931900200237916 68,95 

€ 

12/634 
SUSANA 
PAULINO 
MONTAÑO 

48071501Y ES1301824243610201503682 700,00 
€ 

12/715 
AIGÜES DE 
BARCELONA, 
EMG.CIA, SA 

A66098435 ES6121008740560200268061 13,04 
€ 

12/715 
AIGÜES DE 
BARCELONA, 
EMG.CIA, SA 

A66098435 ES6121008740560200268061 13,06 
€ 

12/715 IBERDROLA 
CLIENTES, SAU A95758389 ES6501824647910201502610 121,98 

€ 

12/715 IBERDROLA 
CLIENTES, SAU A95758389 ES6501824647910201502610 45,18 

€ 

12/715 IBERDROLA 
CLIENTES, SAU A95758389 ES6501824647910201502610 113,62 

€ 

13/486 ESCARLET 
PIÑERO X5786629J ES7801824243640201518176 200,00 

€ 



RODRIGUEZ 

13/514 
ESCOLA 
MATILDE 
ORDUÑA 

Q5855033F ES1021000322030200272563 495,00 
€ 

13/536 
AIGÜES DE 
BARCELONA, 
EMG.CIA, SA 

A66098435 ES6121008740560200268061 31,59 
€ 

13/536 
ENDESA 
ENERGIA XXI, 
S.L.U 

B82846825 ES8021002931930200308812 45,12 
€ 

13/536 
ENDESA 
ENERGIA XXI, 
S.L.U 

B82846825 ES8021002931930200308812 203,11 
€ 

13/992 
AIGÜES DE 
BARCELONA, 
EMG.CIA, SA 

A66098435 ES6121008740560200268061 30,91 
€ 

13/992 GAS NATURAL 
SUR A65067332 ES4621008740530200059831 36,61 

€ 

13/992 GAS NATURAL 
SUR A65067332 ES4621008740530200059831 112,00 

€ 

14/119 ENDESA 
ENERGIA S.A A81948077 ES6621002931900200237916 32,79 

€ 

14/119 ENDESA 
ENERGIA S.A A81948077 ES6621002931900200237916 41,77 

€ 

14/119 ENDESA 
ENERGIA S.A A81948077 ES6621002931900200237916 99,05 

€ 

14/119 ENDESA 
ENERGIA S.A A81948077 ES6621002931900200237916 179,12 

€ 

14/414 
AIGÜES DE 
BARCELONA, 
EMG.CIA, SA 

A66098435 ES6121008740560200268061 76,04 
€ 

14/504 
AIGÜES DE 
BARCELONA, 
EMG.CIA, SA 

A66098435 ES6121008740560200268061 44,15 
€ 

14/504 ENDESA 
ENERGIA S.A A81948077 ES6621002931900200237916 36,92 

€ 

14/83 
AIGÜES DE 
BARCELONA, 
EMG.CIA, SA 

A66098435 ES6121008740560200268061 119,08 
€ 

15/368 ENDESA 
ENERGIA S.A A81948077 ES6621002931900200237916 212,30 

€ 

15/434 ENDESA 
ENERGIA S.A A81948077 ES6621002931900200237916 169,23 

€ 

15/558 
AIGÜES DE 
BARCELONA, 
EMG.CIA, SA 

A66098435 ES6121008740560200268061 104,84 
€ 

15/558 ESCOLA JOAN Q5855043E ES6821000459880200063885 345,00 



MARAGALL € 

16/762 ENDESA 
ENERGIA S.A A81948077 ES6621002931900200237916 60,44 

€ 

16/838 
AIGÜES DE 
BARCELONA, 
EMG.CIA, SA 

A66098435 ES6121008740560200268061 152,94 
€ 

16/838 
AIGÜES DE 
BARCELONA, 
EMG.CIA, SA 

A66098435 ES6121008740560200268061 36,81 
€ 

16/838 
GAS NATURAL 
SERVICIOS 
SDG, S.A. 

A08431090 ES4321000900910211395503 150,93 
€ 

16/838 IBERDROLA 
CLIENTES, SAU A95758389 ES6501824647910201502610 88,37 

€ 

16/838 
AGAPITO 
MADRID 
PARRALEJO 

05883478D ES1221003224140600011522 550,00 
€ 

17/130 
AIGÜES DE 
BARCELONA, 
EMG.CIA, SA 

A66098435 ES6121008740560200268061 81,26 
€ 

17/130 

AMADOR 
SERVEIS 
LEGALS I 
IMMOBILIARIS, 
S.L. 

B66234386 ES0300810045750001684677 540,00 
€ 

17/278 
AIGÜES DE 
BARCELONA, 
EMG.CIA, SA 

A66098435 ES6121008740560200268061 23,09 
€ 

17/278 
AIGÜES DE 
BARCELONA, 
EMG.CIA, SA 

A66098435 ES6121008740560200268061 30,38 
€ 

17/278 
ENDESA 
ENERGIA XXI, 
S.L.U 

B82846825 ES8021002931930200308812 69,26 
€ 

17/278 
ENDESA 
ENERGIA XXI, 
S.L.U 

B82846825 ES8021002931930200308812 35,21 
€ 

17/278 
ENDESA 
ENERGIA XXI, 
S.L.U 

B82846825 ES8021002931930200308812 28,87 
€ 

17/278 
GAS NATURAL 
SERVICIOS 
SDG, S.A. 

A08431090 ES4321000900910211395503 254,34 
€ 

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



 
 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-QUATRE.- Proposta d’aprovació d’un conveni 
plurianual de col·laboració amb l’entitat SOCIETAT CORAL CENTENÀRIA 
LA COLOMA. 

“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 de Cultura, l’entitat SOCIETAT CORAL CENTENÀRIA LA 
COLOMA, amb NIF V58675729, ha sol·licitat, en data 3 de febrer de 2017 la 
formalització d’un conveni de col·laboració pel període 2017-2020 i l’aportació 
econòmica corresponent a l’any 2017. 

Vist l’informe emès per la Directora del Servei de Cultura, 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 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. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar el text del conveni de col·laboració a formalitzar amb l’entitat 
SOCIETAT CORAL CENTENÀRIA LA COLOMA, per un període de vigència de 
quatre anys, 2017-2020, per al desenvolupament de les activitats següents: 
 
Ø Concerts de cant coral (Concerts de Festa Major, concerts de nadal, etc.) 
Ø Concurs menjadors de mongetes amb botifarra, a la Festa Major de Sant 
Mateu. 
Ø Programació anual (Caramelles, formació, sortides culturals). 

SEGON.- Resoldre la sol·licitud de subvenció presentada per l’entitat 
SOCIETAT CORAL CENTENÀRIA LA COLOMA, amb NIF V58675729, i 
atorgar una subvenció de 4.080 euros, pel desenvolupament de les 
esmentades activitats. 

TERCER.- Autoritzar, disposar i reconèixer una obligació per import de 4.080 
euros, a favor de l’entitat SOCIETAT CORAL CENTENÀRIA LA COLOMA, amb 
NIF V58675729, a càrrec de la partida 33.33400.48012 del pressupost 



municipal en vigor, en concepte d’aportació econòmica corresponent a l’any 
2017. 
 
QUART.- Proposar el pagament corresponent a la despesa aprovada, a favor 
de l’entitat SOCIETAT CORAL CENTENÀRIA LA COLOMA, amb NIF 
V58675729, per import total de 4.080,00 euros. 

CINQUÈ.- 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.” 

 
ACORD NÚMERO VINT-I-CINC.- Proposta d’aprovació d’un conveni 
plurianual de col·laboració amb l’entitat ASSOCIACIÓ ESPLAI DE 
JUBILATS I PENSIONISTES CAN CLOTA. 

“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, l’entitat ASSOCIACIÓ JUBILATS I PENSIONISTES 
CAN CLOTA, amb NIF G60163060, ha sol·licitat, en data 10 de març de 2017 
la formalització d’un conveni de col·laboració pel període 2017-2020 i 
l’aportació econòmica corresponent a l’any 2017. 

Vist l’informe emès per la Directora del Servei d’Acció Social, 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 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. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar el text del conveni de col·laboració a formalitzar amb l’entitat 
ASSOCIACIÓ JUBILATS I PENSIONISTES CAN CLOTA, per un període de 
vigència de quatre anys, 2017-2020, per al desenvolupament de les activitats 
següents: 
 
Ø Festa de Sant Joan 



Ø Festa de Sant Mateu 

Ø Festa de la Castanyada 

Ø Festa de Nadal 

Ø Homenatge a les persones que compleixen 80 anys 

SEGON.- Resoldre la sol·licitud de subvenció presentada per l’entitat 
ASSOCIACIÓ JUBILATS I PENSIONISTES CAN CLOTA, amb NIF 
G60163060, i atorgar una subvenció de 4.300 euros, pel desenvolupament de 
les esmentades activitats. 

TERCER.- Autoritzar, disposar i reconèixer una obligació per import de 4.300 
euros, a favor de l’entitat ASSOCIACIÓ JUBILATS I PENSIONISTES CAN 
CLOTA, amb NIF G60163060, a càrrec de la partida 68.33700.48021 del 
pressupost municipal en vigor, en concepte d’aportació econòmica 
corresponent a l’any 2017. 

QUART.- Proposar el pagament corresponent a la despesa aprovada, a favor 
de l’entitat (NIF G60163060), per import total de 4.300,00 euros. 
 
CINQUÈ.- 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.” 

 
ACORD NÚMERO VINT-I-SIS.- Proposta d’aprovació d’un conveni de 
col·laboració amb l’entitat ASSOCIACIÓ PER A LA MEMÒRIA HISTÒRICA I 
DEMOCRÀTICA DEL BAIX LLOBREGAT per a l’any 2017. 

“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 de Cultura, l’entitat ASSOCIACIÓ PER A LA MEMÒRIA 
HISTÒRICA I DEMOCRÀTICA DEL BAIX LLOBREGAT, amb NIF G63875389, 
ha sol·licitat, en data 22 de febrer de 2017 la formalització d’un conveni de 
col·laboració i l’aportació econòmica corresponent per l’any 2017. 

Vist l’informe emès per la Directora del Servei de Cultura, 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 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. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar el text del conveni de col·laboració a formalitzar amb l’entitat 
ASSOCIACIÓ PER A LA MEMÒRIA HISTÒRICA I DEMOCRÀTICA DEL BAIX 
LLOBREGAT, amb NIF G63875389, per a l’any 2017, per al desenvolupament 
dels objectius següents: 

Ø Recuperar i mantenir la Memòria Històrica i Democràtica 

Ø Projectar els valors democràtics defensats i sorgits de la lluita antifranquista 
a les noves generacions 

SEGON.- Resoldre la sol·licitud de subvenció presentada per l’entitat 
ASSOCIACIÓ PER A LA MEMÒRIA HISTÒRICA I DEMOCRÀTICA DEL BAIX 
LLOBREGAT, amb NIF G63875389, i atorgar una subvenció de 500 euros, pel 
desenvolupament dels esmentats objectius. 

TERCER.- Autoritzar, disposar i reconèixer una obligació per import de 500 
euros, a favor de l’entitat ASSOCIACIÓ PER A LA MEMÒRIA HISTÒRICA I 
DEMOCRÀTICA DEL BAIX LLOBREGAT, amb NIF G63875389, a càrrec de la 
partida 33.33400.48036 del pressupost municipal en vigor, en concepte 
d’aportació econòmica corresponent a l’any 2017. 

QUART.- Proposar el pagament corresponent a la despesa aprovada, a favor 
de l’entitat ASSOCIACIÓ PER A LA MEMÒRIA HISTÒRICA I DEMOCRÀTICA 
DEL BAIX LLOBREGAT, amb NIF G63875389, per import total de 500,00 
euros. 
 
CINQUÈ.- 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.” 

 
ACORD NÚMERO VINT-I-SET.- Proposta d'aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l'entitat ASSOCIACIÓ CLUB ESPLAI PUBILLA 
CASES CAN VIDALET en concepte de liquidació de la subvenció atorgada 
per al desenvolupament de la seva Programació anual, any 2016. 

“L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’any 2016 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 28 de juliol de 2016, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
ASSOCIACIÓ CLUB D’ESPLAI PUBILLA CASES CAN VIDALET la quantitat de 
51.391,00 pel desenvolupament de l’activitat “Projecte d’activitats i serveis 
infantils i juvenils”, any 2016. 

En data 29 de juliol de 2016 es va procedir al pagament de 41.112,80 euros, 
quantitat corresponent al 80% de l’aportació municipal anual a conveni i en data 
15 d’octubre de 2016 es va procedir al pagament del 20% restant, que 
ascendeix a un total de 10.278,20 euros. 

Vist que en data 27 de febrer de 2017 l’entitat ASSOCIACIÓ CLUB D’ESPLAI 
PUBILLA CASES CAN VIDALET 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 la tècnica d’infància i Drets Civils, amb el 
vist-i-plau de la Directora d’Educació i Ciutadania. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat ASSOCIACIÓ 
CLUB D’ESPLAI PUBILLA CASES CAN VIDALET, per valor de 61.672,96 
euros, en relació a la subvenció de 51.390,14 euros atorgada pel 
desenvolupament de la programació anual, any 2016.” 

 
ACORD NÚMERO VINT-I-VUIT.- Proposta d'aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l'entitat ASSOCIACIÓ DE VEÏNS LA PLANA - 
MONTESA en concepte de liquidació de la subvenció atorgada pel 
desenvolupament de la seva Programació anual, any 2016. 

“L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’any 2016 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 3 de juny de 2016, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS LA PLANA - MONTESA una subvenció de 10.672,00 



euros pel desenvolupament de la seva Programació anual, any 2016. 
 
En data 7 de febrer de 2017 l’entitat presenta comptes justificatius relatius a la 
despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat. 

Vistos els informes tècnics que consten a l’expedient. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat ASSOCIACIÓ 
DE VEÏNS LA PLANA - MONTESA, per valor de 13.622,16 euros, en relació a 
la subvenció de 10.672,00 euros atorgada pel desenvolupament de la 
programació anual, any 2016.” 

 
ACORD NÚMERO VINT-I-NOU.- Proposta d'aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l'entitat CLUB DE FUTBOL CAN VIDALET en 
concepte de liquidació de la subvenció atorgada per al desenvolupament 
la seva Programació anual, any 2016. 

“L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’any 2016 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 16 de desembre de 2016, la Junta de Govern Local va atorgar a 
l’entitat CLUB FUTBOL CAN VIDALET una subvenció de 13.450,00 euros pel 
desenvolupament de la programació anual, any 2006. 

Vist que en data 9 de febrer de 2017 l’entitat presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i 
que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General 
reguladora de la concessió de subvencions i a les Bases Reguladores per a 
l’atorgament de subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic 
administrativa de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Servei d’Esports. 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat CLUB FUTBOL 
CAN VIDALET, per valor de 26.084,16 euros, en relació a la subvenció de 
13.450,00 euros atorgada pel desenvolupament de la programació anual, any 
2016.” 
 
 



 

ACORD NÚMERO TRENTA.- Proposta d'aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l'entitat CORDIBAIX en concepte de liquidació 
de la subvenció atorgada per al desenvolupament la seva Programació 
anual, any 2016. 

“L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’any 2016 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 30 de setembre de 2016, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
CORDIBAIX una subvenció de 1.000,00 euros pel desenvolupament de la 
programació anual, any 2016. 

Vist que en data 7 d’abril de 2017 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. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat CORDIBAIX, 
per valor de 1.501,21 euros, en relació a la subvenció de 1.000,00 euros 
atorgada pel desenvolupament de la programació anual, any 2016.” 
 
 
ACORD NÚMERO TRENTA-UN.- Proposta d'aprovació dels comptes 
justificatius presentats per l'entitat ESCOLA BRESSOL MONTSERRAT en 
concepte de liquidació de la subvenció atorgada per al desenvolupament 
de l'activitat “Sortides, festes i material didàctic”, any 2016. 

“L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’any 2016 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 29 de juliol de 2016, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
ESCOLA BRESSOL MONTSERRAT una subvenció de 1.526,35 euros pel 
desenvolupament de l’activitat “sortides, festes i material didàctic”, any 2016. 
 
Vist que en data 20 de febrer de 2017 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’Educació. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

Únic.- Aprovar la justificació econòmica presentada per l’entitat ESCOLA 
BRESSOL MONTSERRAT, per valor de 1.537,70 euros, en relació a la 
subvenció de 1.526,35 euros atorgada pel desenvolupament de l’activitat 
“sortides, festes i material didàctic", any 2016.” 

 
ACORD NÚMERO TRENTA-DOS.- Donar compte de la presentació 
d’al·legacions al projecte de Reial decret pel qual es regula el consumidor 
vulnerable d'energia elèctrica, el bo social, i les condicions de suspensió 
del subministrament per a consumidors amb potència contractada igual o 
inferior a 10kw. 
 
“En data 9 de maig de 2017 ha estat publicat al Portal del Ministeri d’Energia i 
Turisme i Agenda Digital, el projecte de Reial decret pel qual es regula el 
consumidor vulnerable d’energia elèctrica, el bo social i les condicions de 
suspensió del subministrament per a consumidors amb potència contractada 
igual o inferior a 10Kw. 

A la vista del contingut del projecte de Reial decret, des de l’alcaldia, s’ha 
estimat oportú formular les al·legacions que s’incorporen com annex a aquesta 
proposta de resolució. 

Les al·legacions formulades són coincidents en el fons i la forma amb les 
al·legacions impulsades des de la Diputació de Barcelona, Ajuntament de 
Barcelona, i els Ajuntaments de Madrid, València, Zaragoza, Córdoba, A 
Coruña, Palma de Mallorca, Pamplona, Cádiz, Santiago de Compostela i Rivas- 
Vaciamadrid. 

La Junta de Govern acorda, per unanimitat: 

ÚNIC.- Donar compte de la presentació de les al·legacions al projecte de Reial 
decret pel qual es regula el consumidor vulnerable d’energia elèctrica, el bo 
social, i les condicions de suspensió del subministrament per a consumidors 
amb potència contractada igual o inferior a 10Kw. 

 
 



“ALEGACIONES AL PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE 
REGULA EL CONSUMIDOR VULNERABLE DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EL 
BONO SOCIAL, Y LAS CONDICIONES DE SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO 
PARA CONSUMIDORES CON POTENCIA CONTRATADA IGUAL O 
INFERIOR A 10KW. 
 
 
PILAR DÍAZ ROMERO, Alcaldesa del Ayuntamiento de Esplugues de 
Llobregat, en ejercicio de las facultades atribuidas de acuerdo con la legislación 
general de régimen local, en relación con el  Proyecto de Real Decreto por el 
que se regula el consumidor vulnerable de energía eléctrica, el bono 
social, y las condiciones de suspensión del suministro para 
consumidores con potencia contratada igual o inferior a 10kw, formula las 
siguientes 
 
ALEGACIONES 
 
ANTECEDENTES. 

 
El Proyecto de real decreto define el consumidor vulnerable y los requisitos que 
debe cumplir, establece las condiciones y el procedimiento para solicitar el 
bono social al que podrá acogerse el consumidor que cumpla los requisitos 
para ser vulnerable y los precios de tarifas de último recurso que le serán de 
aplicación, establece el mecanismo de financiación del bono social y del costes 
del suministro del consumidor llamado vulnerable severo por el artículo 52.1.j 
de la de Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, y regula las 
condiciones en las cuales no podrá ser suspendido el suministro del 
consumidor referido en el artículo 52.1.j. 
 
La exposición de motivos del Proyecto alude a la necesidad de un desarrollo 
reglamentario que ponga en funcionamiento las modificaciones introducidas en 
la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, por el Real Decreto-ley 
7/2016, de 23 de diciembre, por el que se regula el mecanismo de financiación 
del bono social y otras medidas de protección al consumidor vulnerable de 
energía eléctrica, Real Decreto-ley que vino motivado por la anulación por el 
Tribunal Supremo del anterior régimen de financiación del bono social 
establecido en el artículo 45.4 de la Ley del sector eléctrico por considerarlo 
contrario a la Directiva 2009/72/CE del Parlamento europeo y del Consejo de 
13 de julio de 2009 sobre normas comunes para el mercado interior de la 
electricidad y por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE. 
 
En materia de protección al consumidor vulnerable, la Directiva 2009/72/CE del 
Parlamento europeo y del Consejo, entre otros aspectos, define las 
obligaciones de servicio universal y los derechos de los consumidores de 
electricidad. En concreto, su artículo 3 ofrece la relación de obligaciones de 
servicio público y protección del cliente, con expresa referencia a la necesidad 
de definición del cliente vulnerable. Entre dichas obligaciones, citamos las 
contenidas en los apartados 7 y 8: 



“7. Los Estados miembros adoptarán las medidas oportunas para proteger a los 
clientes finales y, en particular, garantizarán una protección adecuada de los 
clientes vulnerables. A este respecto, cada

energética y, entre otras cosas, a la prohibición de desconexión de la 
electricidad a dichos clientes en períodos críticos. Los Estados miembros 
garantizarán la aplicación de los derechos y las obligaciones relacionados con 
los clientes vulnerables. En particular, los Estados miembros adoptarán 
medidas para proteger a los clientes finales de zonas apartadas. Garantizarán 
un nivel elevado de protección del consumidor, sobre todo en lo que se refiere 
a la transparencia de las condiciones contractuales, la información general y los 
procedimientos de resolución de conflictos. (…) 
 
8. Los Estados miembros adoptarán las medidas adecuadas, tales como 
planes nacionales de acción en materia de energía, prestaciones en el marco 
de regímenes de seguridad social para garantizar el necesario suministro de 
electricidad a los clientes vulnerables o el apoyo a mejoras de la eficiencia 
energética, con el fin de atajar la pobreza energética donde se haya 
constatado, también en el contexto más amplio de la pobreza en general. Estas 
medidas no impedirán la apertura efectiva del mercado a que se refiere el 
artículo 33 ni el funcionamiento del mismo, y se notificarán a la Comisión, 
cuando proceda, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 15 del 
presente artículo. En la notificación se podrán incluir también medidas 
adoptadas dentro del régimen general de seguridad social.” 
 
A su vez, el considerando 46 de la Directiva alerta sobre el necesario 
cumplimiento de los requisitos de servicio público, y sobre la importancia que la 
Directiva especifique las normas mínimas comunes, respetadas por todos los 
Estados miembros, que tengan en cuenta los objetivos comunes de protección 
de los consumidores, seguridad del suministro, protección del medio ambiente 
y niveles equivalentes de competencia en todos los Estados miembros.  
 
Las obligaciones de servicio público y de protección al cliente establecidas en 
los apartados 7 y 8 del artículo 3 de la Directiva conectan directamente con el 
mandato constitucional dirigido a los poderes públicos de garantizar la defensa 
de los consumidores y usuarios (art. 51.1 CE). 
 
El contenido de la Directiva 2009/72/CE, del Parlamento europeo y del 
Consejo, ha sido obedecido por el legislador catalán con la introducción en la 
Ley 22/2010, de 20 de julio de 2010, del Código de consumo de Catalunya, 
artículo 111-2, apartados v) y w) de las definiciones de pobreza energética y de 
personas en situación de vulnerabilidad económica. Se trata de disposiciones 
contra las que el Gobierno ha interpuesto recurso de inconstitucionalidad, pero 
de plena aplicación des del levantamiento de la suspensión por Auto del 
Tribunal Constitucional número 72/2016, de 12 abril. 
 
También siguiendo el mandato de la Directiva, y al amparo de las 
competencias exclusivas de la Generalitat de Cataluña en las materias de 
consumo y servicios sociales (arts. 122 y 166 del Estatuto de Autonomía de 
Cataluña), y de la competencia compartida en materia de energía (art. 133 



EAC), a partir de una iniciativa legislativa popular, el Parlamento de Cataluña 
aprobó medidas de protección contra la pobreza energética en la Ley 24 /2015, 
de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito 
de la vivienda y la pobreza energética, medidas vigentes des del 6 de agosto 
de 2015. 
 
La Ley catalana 24/2015, de 29 de julio, crea un ámbito de protección referida a 
las personas y unidades familiares en situación de riesgo de exclusión 
residencial, también a efectos de protección contra la pobreza energética (art. 
5, apartados 10 a 13), e introduce una serie de medidas para luchar contra la 
pobreza energética (art. 6) de entre las que destaca el principio de precaución, 
por el cual antes de cualquier suspensión de suministro de servicio básico, la 
compañía suministradora debe solicitar a les servicios sociales del municipio 
donde se encuentre dado de alta el servicio informe sobre la existencia de 
riesgo de exclusión residencial.  
 
En lo que afecta a la lucha contra la pobreza energética, la Ley 22/1998, de 30 
de diciembre, que aprueba la Carta municipal de Barcelona, atribuye al 
Ayuntamiento de Barcelona competencias en materia de servicios sociales y 
consumo y, de modo particular, establece que los vecinos de Barcelona tienen 
derecho a ser protegidos por el Ayuntamiento ante las compañías públicas y 
privadas (art. 43). 
 
Otras Comunidades Autónomas - como Aragón, con la Ley 9/2016, de 3 de 
noviembre, de reducción de la pobreza energética de Aragón, y la Comunidad 
Valenciana con la Ley 3/2017, de 3 de febrero, para paliar y reducir la pobreza 
energética (electricidad, agua y gas) - han aprobado leyes de protección contra 
la pobreza energética configurando las características y los requisitos del 
consumidor vulnerable e incorporando en sus ordenamientos el principio de 
precaución. 
 
Visto el contexto jurídico que antecede al Proyecto publicado en el portal 
electrónico del Ministerio de Energía, Turismo, y Agenda Digital en fase de 
participación pública, formulamos las siguientes: 
 
ALEGACIONES: 
 
I. COMPETENCIAS ATRIBUIDAS POR LA CONSTITUCIÓN A LAS COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS Y ASUMIDAS EN LOS ESTATUTOS DE AUTONOMÍA 
RESPECTIVOS. 
 

Las medidas de protección contra la pobreza energética de la Ley catalana 
24/2015, de 29 de julio, son plenamente vigentes y su aplicación permite 
proteger contra la interrupción del suministro eléctrico por impago a todas 
aquellas personas y unidades en riesgo de exclusión residencial a favor de las 
cuales se ha solicitado informe sobre la existencia del riesgo, en virtud del 
principio de precaución. 
Por ello la normativa estatal dictada en transposición de la Directiva 
2009/72/CE debe respetar las competencias atribuidas a las Comunidades 
Autónomas y ejercidas por las mismas a través de sus respectivos parlamentos 



y, cuando proceda de acuerdo con este reparto competencial, se ha de remitir 
a la legislación autonómica en virtud del amparo debido a las competencias 
asumidas por los Estatutos de Autonomía prevista en el artículo 147.1 de la 
Constitución. 
 
En el caso de Cataluña, como se ha expuesto, la aprobación de la Ley 
24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el 
ámbito de la vivienda y la pobreza energética obliga al Estado a respetar y 
permitir la aplicación de la regulación autonómica vigente en materia de 
protección a las personas y unidades familiares en situación de vulnerabilidad. 
 
En este sentido, es significativo referirse a los votos particulares emitidos en la 
sentencia del Tribunal Constitucional 62/2015, de 17 de marzo de 2016, en el 
recurso de inconstitucionalidad 5831-2014 interpuesto por el Presidente del 
Gobierno contra el Decreto-Ley de Cataluña 6/2013, de 23 de diciembre, por el 
que se modifica la Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código de consumo de 
Catalunya. El voto particular que formulan la Magistrada doña Adela Asua 
Batarrita y el Magistrado don Fernando Valdés Dal-Ré, refiriéndose al 
desarrollo del artículo 45 de la Ley del sector eléctrico, establece (apartado 4): 
 
“Como hemos indicado anteriormente, el art. 45 se limita a remitir al desarrollo 
reglamentario la eventual regulación de protección de los consumidores 
vulnerables frente a la pobreza energética. Ni regula ni prohíbe regular a las 
Comunidades Autónomas. No se expresa ni se puede deducir de la legislación 
estatal básica una voluntad de los órganos centrales del Estado de no adoptar 
esa regulación o de no ejercer la habilitación normativa conferida por el art. 45 
LSE ; y, sobre todo, no se expresa ni se puede deducir pronunciamiento alguno 
sobre la voluntad de excluir cualquier mecanismo de suspensión de la 
desconexión del suministro a consumidores vulnerables en periodos críticos.” 
 
Y sobre la virtualidad que las Comunidades Autónomas con competencias 
puedan legislar un régimen económico propio para las personas en situación 
de vulnerabilidad (apartado 6): 
 
“La impugnación del Abogado del Estado no se dirige a la definición de 
consumidores vulnerables y a algunas medidas de carácter accesorio 
(mecanismos de intercambio de información) que contiene la norma 
autonómica, sino a que a las personas en situación de vulnerabilidad 
económica se les aplique en Cataluña un régimen económico diferente del 
previsto con carácter estatal. He aquí el núcleo de la impugnación estatal: no 
que la regulación autonómica contravenga las bases estatales, sino que 
contenga un régimen diferente. Esta concepción del ejercicio competencial 
autonómico es radicalmente incompatible con la doctrina reiterada de este 
Tribunal: “El principio constitucional de igualdad no impone que todas las 
Comunidades Autónomas ostenten las mismas competencias, ni, menos aún, 
que tengan que ejercerlas de una manera o con un contenido y unos resultados 
idénticos o semejantes. La autonomía significa precisamente la capacidad de 
cada nacionalidad o región para decidir cuándo y cómo ejercer sus propias 
competencias, en el marco de la Constitución y del Estatuto. Y si, como es 
lógico, de dicho ejercicio derivan desigualdades en la posición jurídica de los 



ciudadanos residentes en cada una de las distintas Comunidades Autónomas, 
no por ello resultan necesariamente infringidos los arts. 1, 9.2, 14, 139.1 y 
149.1.1.ª de la Constitución, ya que éstos preceptos no exigen un tratamiento 
jurídico uniforme de los derechos y deberes de los ciudadanos en todo tipo de 
materias y en todo el territorio del Estado, lo que sería frontalmente 
incompatible con la autonomía, sino, a lo sumo, y por lo que al ejercicio de los 
derechos y al cumplimiento de los deberes constitucionales se refiere, una 
igualdad de las posiciones jurídicas fundamentales” ( STC 37/1987, de 26 de 
marzo, FJ 10, reiterada en muchísimas otras posteriores).” 
 
Por su parte, el voto particular del Magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos a la 
referida sentencia 62/2015, de 17 de marzo de 2016, defendía con rotundidad 
la competencial autonómica para aprobar la legislación impugnada, con 
fundamento en las competencias exclusivas de los artículos 122 y 166 del 
Estatuto de Autonomía de Cataluña (punto 2): 
 
“2. Las medidas controvertidas deben encuadrarse en las materias de consumo 
y servicios sociales y no en las de régimen energético y planificación general 
del sistema económico. (…) 
 
Estas garantías consisten en que en la prestación del servicio de suministro 
doméstico de energía dentro del ámbito territorial de Cataluña se flexibilizan las 
específicas medidas del régimen de interrupción y pagos de las deudas 
limitándolas, además, a un concreto periodo temporal crítico en que la situación 
de pobreza energética es susceptible de traducirse en consecuencias 
negativas para la salud de los consumidores, tal como ha sido documentado 
por el Síndic de Greuges, en el Informe sobre la pobreza energética en 
Cataluña, de octubre de 2013. No es, pues, una normativa que se despegue de 
una regulación sobre derechos básicos de los consumidores y usuarios en el 
sentido definido, por ejemplo, en el art. 8.a) y f) del Real Decreto Legislativo 
1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes 
complementarias, (…) 
 
A esa misma conclusión puede llegarse si se atiende, por ejemplo, a (i) la 
circunstancia de que la normativa impugnada supone una modificación 
específica del Código de Consumo de Cataluña; y (ii) que la Directiva 
2009/72/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, 
sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, y la Directiva 
2009/73, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre 
normas comunes para el mercado interior del gas natural, que son las que 
regulan la obligación nacional de establecer una normativa que garantice una 
protección adecuada de los clientes vulnerables en situaciones de pobreza 
energética, establecen esa previsión dentro de un artículo intitulado 
“Obligaciones de servicio público y protección del cliente”. 
Con este contexto normativo a mi juicio no cabe sostener, como hace la opinión 
mayoritaria en la que se sustenta la sentencia, que en esta normativa son 
prevalentes consideraciones sistémicas del régimen energético --por incidir 
directamente en la configuración del contenido del régimen jurídico de las 
empresas comercializadoras-- sobre la evidencia de que su contenido material 



tiene una finalidad de protección de los consumidores y de atención social a los 
problemas concretos, cotidianos y angustiosos de las personas y familias más 
vulnerables en situación de pobreza energética que no alcanzan con los 
ingresos que pueden aportar con su actividad privada y/o el apoyo público de 
las diferentes instituciones a satisfacer las mínimas condiciones de 
habitabilidad de sus viviendas durante los periodos críticos de frío. Una 
concepción de esas características para mí resulta difícilmente compatible con 
la definición que da el art. 1.1 CE de España como un Estado social; la cual 
implica que el mundo de los sistemas está subordinado al mundo de la vida.” 
 
Por ello se solicita el pleno respeto a los mecanismos que cada Comunidad 
Autónoma haya establecido, como es el caso de Cataluña a través de la Ley 
24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el 
ámbito de la vivienda y la pobreza energética. 
 
 
II. MODIFICACIÓN DE LA LEY DEL SECTOR ELÉCTRICO POR EL REAL 
DECRETO-LEY 24/2013, DE 26 DE DICIEMBRE. VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO 
DE PRECAUCIÓN. 
 

La aprobación del Real Decreto-ley 24/2013, de 23 de diciembre, que regula el 
mecanismo de financiación del coste del bono social y otras medidas de 
protección al consumidor vulnerable de energía eléctrica se ha producido a 
espaldas de las leyes autonómicas aprobadas en materia de pobreza 
energética. Ello refleja un ataque al sistema de distribución de competencias 
establecido por la Constitución y el fracaso del Estado como garante de la 
efectividad de las mismas en virtud del artículo 147 de la CE. 
 
La Ley catalana 24/2015, de 29 de julio, y las otras leyes autonómicas 
aprobadas en materia de pobreza energética, como la Ley aragonesa 9/2016, 
de 3 de noviembre, o la Ley valenciana 3/2017, de 3 de febrero, consagran el 
principio de precaución como mecanismo que coloca en el centro del sistema 
de protección legal al consumidor vulnerable. 
 
El principio de precaución sitúa al consumidor vulnerable en el centro del 
sistema de protección creado por las legislaciones autonómicas y consigue que 
ningún consumidor vulnerable vea interrumpido sus suministros energéticos 
básicos mediante la presunción de su situación de vulnerabilidad que lo 
protege mientras las Administraciones Públicas competentes detectan y 
amparan su situación a través de las ayudas oportunas.  
 
Por el contrario, el Real Decreto-ley mantiene el sistema de plazos para 
efectuar la suspensión del suministro por impago, sistema que coloca en el 
objeto de protección a las compañías eléctricas, desoyendo el artículo 51.1 de 
la Constitución y las concretas obligaciones de protección de los consumidores 
vulnerables establecidas en el Directiva 2009/72/CE. 
La deriva hacia la protección a las compañías eléctricas, y en especial a las 
grandes compañías, en perjuicio de los consumidores vulnerables operada en 
la Ley del sector eléctrico es patente. Así la nueva redacción del artículo 45.3, 
referida al porcentaje de reparto de las cantidades a financiar del bono social, 



establece que se hará de forma proporcional a la cuota de clientes a los que 
suministren energía eléctrica. El criterio cuota de clientes en el reparto del bono 
social es injusto y provocará cargas desproporcionadas y abusivas a las 
pequeñas compañías eléctricas. 
 
Dicha injusticia en el reparto de los costes del bono social provoca además que 
las empresas comercializadoras que están en el mercado libre quedan en 
situación de clara desventaja frente a las empresas comercializadoras en 
PVPC, ya que las primeras deben contribuir a la financiación del bono social y, 
a la vez, deben obligar a sus clientes a contratar con las comercializadoras de 
referencia. 
 
 
III. OPOSICIÓN AL PROYECTO DE REAL DECRETO. 
 

El Proyecto incide también en situar a las compañías eléctricas, en perjuicio del 
consumidor vulnerable, como sujetos beneficiarios principales de la protección 
de su sistema de bono social, detección del consumidor vulnerable, y 
financiación del bono social.  
 
La opción de renuncia a la protección al consumidor vulnerable asumida por el 
Proyecto deviene patente ante el análisis de los ejes que vertebran la 
regulación: 
 
1. Regulación tardía y formulada a espaldas de las competencias ejercidas por las 

Comunidades Autónomas que han aprobado leyes protectoras de los 
consumidores en materia de pobreza energética.  
 

2. Desobediencia del principio de precaución instaurado por las legislaciones 
autonómicas en sus legislaciones protectoras de los consumidores en materia de 
pobreza energética. 

 
3. Protección de las compañías eléctricas en detrimento del consumidor vulnerable a 

través de la introducción del concepto de consumidor en riesgo de exclusión social, 
concepto que no depende de la vulnerabilidad del consumidor, sino de la 
existencia de una Administración Pública que asuma el pago de las facturas 
eléctricas. 

 
4. Agravación de la posición de debilidad del consumidor vulnerable a través de la 

atribución a las empresas comercializadoras en PVPC de la prerrogativa de 
determinar la condición de vulnerable del consumidor, con el consiguiente 
desamparo del mismo. 

 
 

5. Laguna en la protección a la persona física como consumidor vulnerable. 
 
6. Establecimiento de criterios de definición del consumidor vulnerable ajenos a la 

condición de vulnerabilidad económica o energética. 
 

7. Establecimiento de índices de renta tan reducidos en la definición de consumidor 
vulnerable y consumidor vulnerable severo que se apartan de la realidad social de 



la pobreza en España y provocarán la desprotección de buena parte de los 
consumidores que están siendo atendidos por los servicios sociales en aplicación 
de la legislación autonómica sobre pobreza energética. 

 
8. Rigidez del descuento propuesto en el bono social que impide atender a la 

concreta situación de vulnerabilidad del consumidor afectado de pobreza 
energética. 

 
9. Arbitrariedad en los criterios de reparto de la financiación del bono social por parte 

de las compañías comercializadoras a través del criterio cuota de clientes. 
 

10. Mantenimiento de un sistema que veta la entrada a PVPC a las pequeñas 
empresas comercializadoras de energía eléctrica pero las obliga a contribuir a la 
financiación del bono social con clara desventajada respecto de las grandes 
empresas. 
 

En definitiva, el fundamento del Proyecto no es aceptable desde la perspectiva 
del Estado social que propugna el artículo 1.1 de la Constitución, de la 
protección al consumidor ordenada por el artículo 51.1 del mismo texto, y en 
aplicación de las obligaciones de servicio universal y los derechos de los 
consumidores establecidos en los apartados 7 y 8 del artículo 3 de la Directiva 
2009/72/CE del Parlamento europeo y del Consejo. 
 
El Proyecto tampoco respeta el sistema de atribución de competencias 
establecido en la Constitución, invadiendo competencias asumidas y ejercidas 
por las Comunidades Autónomas. 
 
Todo ello, conduce al rechazo global a la Propuesta formulada que se expresa, 
no sin antes formular las siguientes alegaciones al articulado. 
 
 
IV. ARTICULADO DEL PROYECTO. 
 
Artículo 3. Definición de consumidor vulnerable. 
 
1. Laguna en la protección a los consumidores personas físicas en situación 
vulnerable. 
 
La definición reglamentaria de consumidor vulnerable en el Proyecto ha de 
ceñirse al marco normativo fijado en la legislación y la Directiva.  
El artículo 45 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico (LSE), 
establece que serán consumidores vulnerables los consumidores de 
electricidad que cumplan con las características sociales, de consumo, y de 
poder adquisitivo que se determinen, y que esta categoría, en todo caso, se 
circunscribirá a personas físicas en su vivienda habitual. En el mismo sentido 
se pronuncia este artículo de la Ley para definir a los beneficiarios del bono 
social. Y el artículo 52.4.j) de la LSE obliga a remitir los suministros atendidos 
en el caso de consumidores vulnerables severos, a personas físicas en su 
vivienda habitual. En este marco, la ley remite al reglamento del Gobierno para 
la definición de los consumidores vulnerables, sus categorías, y los requisitos 
que deben cumplir, así como las medidas a adoptar para estos colectivos. 



 
Desoyendo el mandato legal, el Proyecto limita la protección a las personas 
físicas condicionándola a que formen parte de una unidad familiar constituida 
conforme a lo dispuesto en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas1. El concepto de unidad familiar que 
resulta de dicha Ley (art. 82) requiere la existencia de vínculo matrimonial, y en 
defecto del mismo, exige la existencia de la figura del padre o de la madre 
ligada a la existencia de hijos. 
 
De esta forma, la limitación de la esfera subjetiva de consumidores vulnerables 
infringe la literalidad de la exigencia de protección de las persona físicas 
contenida en el artículo 45.1 de la LSE, y restringe de forma arbitraria la 
protección prevista por la Ley y la Directiva 2009/72/CE, sustituyendo la 
previsión de la protección a las personas físicas por la previsión a las unidades 
familiares. 
 
La arbitrariedad se constata ante la consideración de ser objeto de protección 
los matrimonios y no serlo, en cambio, las persona físicas que viven solas, 
merecedores unos y otros de protección sólo en tanto sus circunstancias 
pongan de relieve una situación de vulnerabilidad – situación que es ajena por 
completo a la circunstancia de formar parte de un matrimonio - en los términos 
previstos por el art. 45.1 LSE y el artículo 3.7 de la Directiva 2009/72/CE que se 
refieren, respectivamente a la protección de las personas físicas y del cliente 
vulnerable. 
 
En definitiva, el ámbito subjetivo de protección previsto por los artículos 45.1 
LSE y 3.7 de la Directiva 2009/72/CE obliga al real decreto a referirse, en todo 
caso, también a las personas físicas, y a contemplar en que circunstancias - de 
renta y cualesquiera otras que afecten a la pobreza energética - se les 
considera consumidores vulnerables, sin perjuicio del mantenimiento de las 
unidades familiares como sujetos objeto de protección. 
 
Propuesta: 
 
Por ello proponemos la introducción de la figura del consumidor persona 
física que resida solo en su vivienda habitual en la definición de 
consumidor vulnerable del artículo 3. 
 
2. Criterios de renta en las definiciones de consumidor vulnerable y de 
consumidor vulnerable severo. 
 

1  Artículo 82 Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del IRPF. 
“1. Podrán tributar conjuntamente las personas que formen parte de alguna de las siguientes modalidades de 
unidad familiar: 
1ª La integrada por los cónyuges no separados legalmente y, si los hubiera: 
a) Los hijos menores, con excepción de los que, con el consentimiento de los padres, vivan independientes de éstos. 
b) Los hijos mayores de edad incapacitados judicialmente sujetos a patria potestad prorrogada o rehabilitada. 
2ª En los casos de separación legal, o cuando no existiera vínculo matrimonial, la formada por el padre o la madre y 
todos los hijos que convivan con uno u otro y que reúnan los requisitos a que se refiere la regla 1ª de este artículo.” 
 

                                                 



Entre otros criterios, las definiciones previstas en el artículo 3 del Proyecto de 
consumidor vulnerable y de consumidor vulnerable severo incorporan, 
respectivamente, los criterios de renta de la unidad familiar previstos en el 
apartado 2, letras a), b) y c), y en el apartado 4, que reproducimos en cifras a 
continuación: 
 

CONSUMIDOR 
VULNERABLE  

NIVEL MÁXIMO DE 
RENTA  

NIVEL MÁXIMO DE 
RENTA 
Supuestos de 
Discapacidad 
33%/Víctima 
violencia de 
género/Víctima del 
terrorismo. 

Personas que viven 
solas: 

NO PROTECCIÓN NO PROTECCIÓN 

Matrimonios: 9.585,19 € (inferior o igual 
a 1,5*IPREM) 

12.780,26€ 
(2*IPREM) 

Unidad familiar con 1 
menor: 

12.780,26 € (inferior o 
igual a 2*IPREM)) 

15.975,32€ (2,5* 
IPREM) 

Unidad familiar con 2 
menores: 

15.975,32 € (inferior o 
igual a 2,5*IPREM) 

19.170,39€ 
(3*IPREM) 

Título de familia 
numerosa: 

No se exige un máximo 
de renta 

- 

Cuando todos los 
miembros de la unidad 
familiar con ingresos 
sean pensionistas por 
jubilación o incapacidad 
permanente y estén 
percibiendo la cuantía 
mínima: 

No se exige un máximo 
de renta 

- 

 
 

CONSUMIDOR 
VULNERABLE 
SEVERO 

NIVEL MÁXIMO DE 
RENTA  

NIVEL MÁXIMO DE 
RENTA 
Supuestos de 
Discapacidad 
33%/Víctima 
violencia de 
género/Víctima del 
terrorismo. 

Personas que viven 
solas: 

NO PROTECCIÓN NO PROTECCIÓN 

Matrimonios: 4.792,59€  6.390,13€ 
Unidad familiar con 1 
menor: 

6.390,13 €  7.987,66€ 

Unidad familiar con 2 
menores: 

7.987,66 €  9.585,195€ 



Título de familia 
numerosa: 

No se exige un máximo 
de renta 

12.780,26€ 
(2*IPREM) 

Todos los miembros de 
la unidad familiar con 
ingresos sean 
pensionistas por 
jubilación o incapacidad 
permanente y 
percibiendo la cuantía 
mínima: 

No se exige un máximo 
de renta 

6.390, 13€ (1*IPREM) 
 

 
Se trata de niveles de renta muy reducidos si los comparamos con los que 
contempla y protege, por ejemplo, la legislación catalana en el artículo 5, 
apartados 10 a 13, de la Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para 
afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y de la pobreza energética:  
 

SUJETOS BENEFICIADOS POR 
LAS MEDIDAS CONTRA LA 
POBREZA ENERGÉTICA DEL 
ARTÍCULO 6 LEY CATALANA 
24/2015 

NIVEL MÁXIMO DE RENTA  

Personas que viven solas: 15.935, 45 € (inferior a 2*IRSC) 
Unidades de convivencia: 19.919, 31 € (inferior a 2,5*IRSC) 
Personas con discapacidad o gran 
dependencia: 

23.903,18 € (inferiores a 3*IRSC) 

Persona afectada de dependencia 
energética: 

No se establece un nivel máximo 
de renta, protección en todo caso. 

 
La comparativa, a nivel de rentas, pone de manifiesto la distancia de protección 
entre el Proyecto reglamentario estatal y la Ley catalana, y la necesidad que la 
reglamentación estatal permita los niveles de renta y otros requisitos de 
vulnerabilidad que cada Comunidad Autónoma considere adecuado aprobar 
para atender a la realidad de su ámbito competencial. 
 
Citamos de nuevo, el voto particular de la sentencia del Tribunal Constitucional 
62/2015, de 17 de marzo de 2016, en el recurso de inconstitucionalidad 5831-
2014, que considera que el marco constitucional permite que las Comunidades 
Autónomas puedan legislar un régimen económico propio para las personas en 
situación de vulnerabilidad. 
 
Por otra parte, es interesante la remisión a la última Encuesta de Condiciones 
de Vida hecha por el Instituto Nacional de Estadística, del año 2016 con datos 
de 2015, sobre el umbral de pobreza en España. La nota de prensa del INE2 
señala que en 2016 el umbral de riesgo de pobreza para los hogares de una 
persona se situó en 8.209 euros. Dicho umbral fue de 17.238 euros en hogares 
compuestos por dos adultos y dos menores de 14 años. En la encuesta el 

2 http://www.ine.es/prensa/ecv_2016.pdf 
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porcentaje de población por debajo del umbral de riesgo de pobreza en España 
se situó en 22,3% de la población residente en España. 
 
Sirve para reflejar la gravedad de la situación, el estudio elaborado por el 
Ayuntamiento de Barcelona que refleja que el 43,7% de los casos de pobreza 
energética atendidos por los Servicios Sociales Municipales quedarían fuera de 
cualquier ámbito de protección en el Proyecto de real decreto. Así lo refleja el 
siguiente estudio elaborado por el Ayuntamiento de Barcelona bajo el filtro de 
los criterios de vulnerabilidad previstos en el Proyecto: 
 

 
Propuesta: 
 
Por ello proponemos la habilitación a las Comunidades Autónomas para 
que fijen, en sus respectivos territorios, los criterios que definan al 
consumidor vulnerable del artículo 45 la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, 
del sector eléctrico, establezcan sus categorías y los requisitos que debe 
cumplir.  
 
Subsidiariamente, proponemos la siguiente redacción del artículo 3 del 
Proyecto. 
 
“Art. 3. Definición de consumidor vulnerable. 
 

1. Tendrá la consideración de consumidor vulnerable a los efectos de este 
real decreto y demás normativa de aplicación, el titular de un punto de 
suministro de electricidad en su vivienda habitual que, siendo persona 
física, esté acogido al precio voluntario para el pequeño consumidor 
(PVPC), sea una persona que resida sola o en una unidad familiar, y sus 
ingresos no superen 1,75 veces el Indicador Público de Renta de Efectos 
Múltiples (IPREM), incrementándose en un 25% más por cada miembro de 
la unidad familiar mayor de 14 años, un 50% más por cada miembro 
menor de 14 años y un 100% más por cada consumidor 
electrodependiente según se define en el artículo 52.4.i) de la Ley 24/2013, 
de 26 de diciembre, del sector eléctrico, hasta un máximo de 3 veces el 
IPREM.  
 

2. Los consumidores eléctricos vulnerables severos son aquellos 
considerados vulnerables en los que los ingresos del hogar no superen 1 
veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), 

Hogares de usuarios de CSS que están en cada situación (%) 
   

     
Pobreza energética 

Consumidor 
Vulnerable 

Consumidor 
Vulnerable Severo 

No Vulnerable  Total 

Temperatura inadecuada 3,5% 6,0% 7,6% 17,1% 

Recibos 1,4% 4,3% 3,6% 9,3% 

Humidades 1,4% 2,3% 4,1% 7,7% 

Temperatura inadecuada - Recibos 2,4% 6,0% 4,3% 12,7% 
Temperatura inadecuada - Humidades 2,3% 4,2% 4,4% 11,0% 
Humidades - Recibos 1,3% 2,4% 1,9% 5,5% 
Temperatura inadecuada - Recibos - Humidades 2,4% 6,1% 4,7% 13,2% 

Nada 4,2% 6,3% 13,1% 23,6% 

Total 18,7% 37,6% 43,7% 100,0% 
 



incrementándose en un 25% más por cada miembro de la unidad familiar 
mayor de 14 años, un 50% más por cada miembro menor de 14 años y un 
100% más por cada consumidor electrodependiente según se define en el 
artículo 52.4.i) de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, 
acogidos a la tarifa de último recurso. En aquellos casos en los que los 
servicios sociales u oficinas municipales competentes observen y 
acrediten circunstancias personales que justifiquen la condición de 
vulnerabilidad severa, éstos podrán asignar la categoría de vulnerable 
severo a personas que no cumplan los requisitos de renta establecidos 
en este artículo. Los suministros de estos consumidores en su vivienda 
habitual serán considerados como suministros esenciales a los efectos 
del artículo 52.4 de la Ley 24/2016, de 26 de diciembre, del sector 
eléctrico. 

 
3. Protección a las familias numerosas sin exigencia de cumplimiento de niveles 
de renta. 
 
La protección a las familias numerosas, sin condicionarla un máximo de renta o a 
cualquier otra circunstancia que refleje una vulnerabilidad en materia de pobreza 
energética, introduce un sujeto posible beneficiario del bono social que puede, 
eventualmente, tener rentas altas que no justifiquen un esfuerzo colectivo para 
subvencionar su suministro eléctrico.  
 
Por dicho motivo, la previsión genérica de protección a las familias numerosas, sin que 
se acredite su situación de vulnerabilidad como consumidores de energía eléctrica, es 
injusta, arbitraría, y contraria al mandato que la Directiva 2009/72/CE del Parlamento 
europeo y del Consejo de 13 de julio de 2009 sobre normas comunes para el mercado 
interior de la electricidad hace a los Estados en su artículo 3.7 de proteger a los 
clientes vulnerables.  
 
 
Propuesta:  
 
Que la definición de consumidor vulnerable atienda a criterios de vulnerabilidad 
en materia de consumo eléctrico y suprima el automatismo del actual Proyecto 
respecto a la consideración como consumidor vulnerable de los consumidores 
con título de familia numerosa. 

 
4. Habilitación a la orden ministerial para modificar los umbrales y porcentajes 
previstos en los apartados anteriores 1 a 5 del artículo 3. 
 

El apartado 6 del artículo 3 del Proyecto contiene una habilitación a la orden 
ministerial para que pueda modificar los umbrales y porcentajes previstos en 
los apartados 1 a 5 del mismo artículo, previsión que vulnera lo establecido en 
el articulo 45.1 LSE, en su último párrafo, que habilita al reglamento del 
Gobierno para definir los consumidores vulnerables, sus categorías, y los 
requisitos que deben cumplir, así como las medidas a adoptar para estos 
colectivos. La remisión al reglamento del Gobierno limita el desarrollo 
reglamentario a través de Real Decreto del Presidente del Gobierno o acordado 



en el Consejo de Ministros, y veta a la Orden Ministerial, en aplicación de las 
categorías jerárquicas de reglamentos previstas en el artículo 24.2 de la Ley 
50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. 
 
Propuesta: 
 
Supresión del apartado 6 del artículo 3 del Proyecto por vulnerar el 
artículo 45.1 LSE. 
 
Artículo 5. Protección del consumidor que cumpla los requisitos para ser 
considerado vulnerable. 
 
La protección del consumidor que cumpla los requisitos para ser considerado 
vulnerable mejoraría de forma relevante instaurando la posibilidad que las 
comercializadoras eléctricas de mercado libre puedan ofrecer a los 
consumidores, que cumplan las condiciones para ello, las tarifas de último 
recurso. Esta posibilidad ofrecería mecanismos suficientes para controlar la 
totalidad del mercado susceptible de ser beneficiario del bono social. 
 
Así mismo, también como medida de protección al consumidor, se propone que 
los servicios sociales o las oficinas municipales competentes insten el cambio a 
PVPC de los consumidores susceptibles de ser beneficiarios del bono social, 
en el caso que no haya mediado consentimiento expreso y libre del consumidor 
para contratar en el mercado libre. 
 
 
Propuesta: 
 
Se propone la incorporación de los apartados 4 y 5 al artículo 5 y la 
derogación de los apartados a) y e) del artículo 3.2 del Real Decreto 
216/2014, que establece la metodología de cálculo de los precios 
voluntarios para el pequeño consumidor de energía eléctrica y su régimen 
jurídico de contratación a través de una disposición derogatoria. 
 
“Artículo 5. Protección al consumidor que cumpla los requisitos para ser 
considerado vulnerable. 
(…) 

1. Las comercializadoras eléctricas de mercado libre podrán ofrecer, a 
los consumidores que cumplan las condiciones para ello, la 
aplicación del bono social, de manera que ningún consumidor, 
independientemente de la comercializadora con la que tenga 
contratado el suministro, quede excluido. 

2. En el caso de que los servicios sociales o las oficinas municipales 
competentes corroboren el cumplimiento de los requisitos de 
ingresos para obtener el bono social, pero la tarifa contratada sea 
de mercado libre, y no medie consentimiento expreso y por escrito 
del consumidor por el cual el suministro se encuentra en el 
mercado libre, dichos servicios sociales u oficinas municipales 
competentes se comunicarán directamente a la compañía 
suministradora la obligación de trasladar automáticamente dichos 



consumidores a PVPC, en las tarifas de último recurso. En el caso 
de que la compañía comercializadora no ofrezca tarifas de último 
recurso, se facilitará el cambio de compañía de forma directa para 
poder efectuar el traslado a PVPC. En ninguno de ambos casos se 
podrá aplicar penalización alguna por baja anticipada de contrato.” 

 
“Disposición derogatoria. 
 
Quedan derogados los apartados a) y e) del articulo 3.2 del Real Decreto 
216/2014, que establece la metodología de cálculo de los precios 
voluntarios para el pequeño consumidor de energía eléctrica y su régimen 
jurídico de contratación a través de una disposición derogatoria” 
 
Artículo 6. Bono social de aplicación al consumidor vulnerable. Anexo I  
 
En la regulación del bono social, como descuento sobre el precio voluntario 
para el pequeño consumidor (PVPC), el Proyecto establece una tarifa de último 
recurso (TUR) resultante de aplicar un descuento del 25% sobre el PVPC en el 
caso de consumidor vulnerable, y un descuento del 40% sobre el PVPC en el 
consumidor vulnerable severo. 
 
La TUR en la forma propuesta por el Proyecto es rígida y, por la tanto, 
insensible a los diferentes grados de vulnerabilidad y de protección que 
requiere el consumidor vulnerable, e infringe, en este punto, el artículo 45 de la 
LSE que obliga al real decreto a establecer en el bono social un umbral 
referenciado a un indicador de renta por cápita familiar, y a circunscribirlo a 
personas físicas en su vivienda habitual.  
 
El Proyecto tampoco atiende a los requerimientos del artículo 3 de la Directiva 
2009/72/CE, y vulnera el derecho a una vivienda digna y adecuada que 
reconoce el artículo 47 de la Constitución. La Observación general nº 4 del 
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones 
Unidas establece que el derecho a una vivienda adecuada comprende también 
el acceso a energía para la cocina, la calefacción y el alumbrado, y esta 
Observación debe regir la interpretación del artículo 47 de la Constitución de 
conformidad con el artículo 10.1 del mismo texto constitucional. 
 
Propuesta: 
 
Por ello, proponemos que el bono social integre los siguientes 
requerimientos: 
 

1. El bono social debe asegurar una cantidad de energía mínima vital, en 
base al número de habitantes de la vivienda, que permita disfrutar de una 
vida digna, en contraposición a un descuento que no tiene en cuenta y no 
cubre las necesidades energéticas de la persona o de la unidad familiar.  
 

2. Deben establecerse índices de consumo energético básico por área 
climática. Estos índices deben considerar el número de habitantes que 
integran la unidad familiar ya que la propuesta actual sólo atiende a la 



existencia de menores de edad. Así mismo, dichos índices deben atender 
a la diversidad de la realidad de las unidades familiares actuales.  
 

3. El bono social debe implicar la bonificación de una potencia contratada 
suficiente, que permita el acceso real al suministro eléctrico. Esta 
potencia se estima en 3,45kW y debe bonificarse a las personas y 
unidades familiares tanto en situación de vulnerabilidad como en 
situación de vulnerabilidad severa. Las personas y unidades familiares en 
situación de vulnerabilidad y de vulnerabilidad severa pueden tener 
descuentos en caso de tener contratada una potencia superior si las 
circunstancias de su hogar lo determinan en atención a criterios de 
mayor vulnerabilidad. 
 

4. Debe darse una solución al hecho que las empresas distribuidoras, 
dueñas de toda la red y responsables de instalar y modificar potencias, 
tienen contratada una potencia de 175.000 MW (megavatios) en todo el 
país, cuando la capacidad de la red es de 108.000 MW, según datos de 
Red Eléctrica de España. Ello conlleva que sobran 67.000 MW contratados 
que están siendo cobrados por las empresas distribuidoras. 

 
 
Articulo 7. Solicitud de bono social. 
 
De conformidad con la propuesta de modificación de la regulación del bono 
social del artículo 6.  
Propuesta: 
 
Modificación del artículo 7, consistente en la modificación del apartado 1 
y la incorporación de un apartado 6: 
 
Artículo 7. Solicitud del bono social 
 

1. Por resolución del Secretario de Estado de Energía se establecerá el 
procedimiento para el que el consumidor pueda solicitar la aplicación del 
bono social. La documentación acreditativa del cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el artículo 3 que, en su caso, deba acompañar 
dicha solicitud consistirá en un certificado municipal de 
empadronamiento y un certificado de ingresos. 
 
En la resolución se determinarán, entre otros, los siguientes aspectos: 
 
a) El modelo de solicitud de aplicación de bono social, en la que el 
interesado deberá incluir, en su caso, el listado de personas que 
conforman la unidad familiar a la que pertenece. 
 
b) El procedimiento por el cual se comprobarán los requisitos 
establecidos en el presente real decreto para ser consumidor vulnerable y 
vulnerable severo y percibir el bono social.(…) 
 

6. Los consumidores vulnerables severos podrán tramitar la solicitud de 
bono social ante la compañía comercializadora a través de los servicios 



sociales o las oficinas municipales competentes, a cuyas oficinas remitirá 
la compañía comercializadora de referencia. 

 
Artículo 14. Método de cálculo de los porcentajes de reparto. 
 
El Proyecto traslada de la modificación operada en el artículo 45.4 de la LSE 
por el Real Decreto-ley 7/2016 el criterio de cálculo del porcentaje de reparto 
de las cantidades a financiar por cada sociedad o grupo de sociedades de 
forma proporcional a la cuota de clientes a los que suministra energía eléctrica. 
 
Dicho criterio no refleja la capacidad económica de cada una de las 
comercializadoras de contribuir a la financiación del bono social y, por ello, 
vulnera el principio de igualdad establecido en el artículo 14 de la CE. 
 
Es patente que las empresas comercializadores que están en el mercado libre 
se sitúan en posición de inferioridad frente a las empresas comercializadoras 
en PVPC, ya que las primeras deberán contribuir a la financiación del bono 
social y, a la vez, deberán obligar a sus clientes a pasar a las 
comercializadoras de PVPC. 
 
 
Propuesta: 
 
Sustituir el parámetro cuota de clientes por el parámetro volumen de kwh 
comercializados con el objeto de que el reparto en la financiación del 
bono social entre comercializadoras se ajuste al principio de igualdad. 
 
Artículo 19. Procedimiento de suspensión de suministro por impago y 
Artículo 20. Suspensión del suministro al consumidor en riesgo de 
exclusión social. 
 
De acuerdo con la propuesta de regulación del bono social contenida en las 
presentes alegaciones, con el artículo 52.1.j de la LSE, y para asegurar el 
respeto a la aplicación del articulo 6.4 de la Ley 24/2015, de 29 de julio, se 
propone nueva redacción del artículo 19 y la supresión del artículo 20. 
 
Propuesta: 
 
Nueva redacción del artículo 19 y supresión del artículo 20. 
 
“Artículo 19. Procedimiento de suspensión del suministro. 
 

1. Previamente a proceder al corte de suministro eléctrico de cualquier 
consumidor persona física en su vivienda habitual, será necesario que la 
compañía suministradora solicite un informe a los servicios sociales u 
oficinas municipales competentes para determinar si el hogar se 
encuentra en situación de vulnerabilidad. 
 

2. La administración deberá emitir un informe en el plazo máximo de 1 mes. 
Si transcurrido ese plazo no se ha emitido el informe, se entenderá la falta 
de respuesta como silencio positivo y, por lo tanto, no se podrá llevar a 



cabo la suspensión del suministro de electricidad. La interrupción del 
suministro sin antes solicitar y disponer del preceptivo informe será 
tipificada como infracción muy grave a los efectos del artículo 64, 
apartado 48, de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico. 
 

3. Las medidas de protección previstas se aplicarán también a los hogares 
en los que, a pesar de no cumplirse los requisitos previstos en el artículo 
3, resida alguna persona electrodependiente según se define en el 
artículo 52.4.i) de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico.  
 

4. La empresa comercializadora tiene la obligación de informar de los 
derechos del consumidor que este reglamento contiene, en cualquier 
aviso o comunicación que haga referencia a la falta de pago del servicio, 
así como a la existencia y a los criterios del bono social. En particular, 
deberá informar al consumidor de la posibilidad de acudir a los servicios 
sociales competentes u oficinas especializadas en pobreza energética de 
su ayuntamiento en el caso de encontrarse con dificultades para hacer 
frente al pago de sus facturas.” 

 
Esplugues de Llobregat, a treinta de mayo de 2017.” 
  

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