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Junta de Govern 

 
SESSIÓ DECISÒRIA ORDINÀRIA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 6 DE 

SETEMBRE DE 2019 
 

A la Casa Consistorial d’Esplugues de Llobregat, a la sala de reunions, a les 
13:45 hores del dia 6 de setembre de 2019, es reuneix la Junta de Govern Local 
en sessió decisòria Ordinària, en primera convocatòria, sota la Presidència de 
l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero, amb l’assistència dels regidors i regidores: 
 
Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal  
EDUARD SANZ GARCIA (s’excusa abans de votar cap punt) 
SARA FORGAS UBEDA 
MONTSERRAT ZAMORA ANGULO 
OLIVER JOSE PEÑA ESTEVEZ 
MANUEL POZO LOPEZ 
MARIA ISABEL AGUILERA MULERO (S’excusa a les 14:30 hores i no vota des 
de el punt 6è en endavant) 
 
Secretari 
PEDRO CARMONA PEREZ 
 
Interventor 
Assisteix en el seu lloc la Tresorera Sra. Verònica Barquero Mirò. 
 
Oberta la sessió per la Sra. alcaldessa, s’hi entra en l’examen i debat dels 
assumptes que es relacionen a l’ordre del dia. 
 
 
1. Aprovació, si escau, de l’acta núm. 28/19 corresponent a la sessió 
ordinària de data 26 de juliol de 2019. 
 
Per la Sra. alcaldessa i en relació a l’esborrany de l’acta núm. 28/19 corresponent 
a la sessió ordinària de data 26 de juliol de 2019 es pregunta si hi ha objecció 
d'alguna classe i no assenyalant-se'n cap, s'aprova l’esmentada acta per 
unanimitat i en compliment del que disposa l'article 107 de la Llei 8/1987, de 15 
d'abril, municipal i de règim local de Catalunya i l'article 110 del Reglament 
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, es transcriurà 
al llibre d'actes, autoritzant-se amb les signatures de la Sra. alcaldessa i Sr. 
secretari. 
 
 

SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT 
 
2. 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. 97 de documents O en fase prèvia per un import total de 
76.001,76€. 
 
Relació núm. 98 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
10.450,00€. 
 
Tots el documents comptables porten annexat el corresponent document 
justificatiu que ha estat conformat per la persona tècnica adient i fiscalitzada pel 
Servei d’Intervenció. 
  
S’acorda: 
 
Aprovar la relació de despeses  i reconeixement d’obligacions següents: 
 

1.- Relació núm. 97 de documents O en fase prèvia per un import total de 
76.001,76€. 

 
2.- Relació núm. 98 de documents ADO en fase prèvia per un import total de 
10.450,00€. 

 
 
3. Proposta que consisteix en donar compte de les sentències 351/2019 i 
209/2019 del Jutjat Contenciós Administratiu número 16 i número 9 de 
Barcelona, respectivament. 
 
En data 19 de juliol de 2019, el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de 
Barcelona va dictar la Sentència núm. 351/2019, mitjançant la qual se s’estima 
parcialment el recurs contenciós administratiu interposat contra la desestimació  
en matèria de reclamació patrimonial. 
 
En data 22 de juliol de 2019, el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de 
Barcelona va dictar la Sentència núm. 209/2019, mitjançant la qual inadmet a 
tràmit el recurs contenciós administratiu interposat per la IMASA, S.L. contra 
l’acord de la Junta de Govern Local de data 30 de setembre de 2016, relatiu a la 
modificació del protocol d’actuació per a l’execució i recepció de les obres 
d’urbanització del sector afectat pel soterrament de les línies elèctriques d’alta 
tensió de FECSA.   
  
S’acorda: 
 
Únic.- Restar assabentat del contingut de les Sentències núm. 351/2019 de data 
19 de juliol de 2019, i núm. 209/19 de data 22 de juliol de 2019, del Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 16 i 9 de Barcelona, descrites en la part 
expositiva. 
 
 



 
4. Proposta d’aprovació de l’excedència voluntària per a la prestació de 
serveis en un altra Administració Pública, codi 2262 (exp. 2019/1483/8310). 
 
L’agent de la Policia Local ..., funcionari de carrera en plaça d’agent de la Policia 
Local, d’aquest Ajuntament, presenta instància en data 13 d’agost de l’any en 
curs, sol·licitant excedència per incompatibilitat per a la prestació de serveis en 
altra administració pública. 
 
Atès el que preveu l’article 86 c) del Decret Legislatiu 1/1997 de 31 d’octubre, pel 
qual s'aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos 
legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública. 
 
L’art. 199 de Decret 214/1990 de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del 
personal al servei de les entitats locals estableix que es podrà concedir 
excedència voluntària per a la prestació de serveis en una altra administració 
pública. 
 
Tanmateix l’art. 200 del mateix text legal,  diu que els funcionaris poden 
romandre en la situació que estableix l’article anterior mentre es mantingui la 
relació de serveis que va donar origen a aquesta. Una vegada s’ha produït el 
cessament en aquesta, han de comunicar-ho a la corporació d’origen i han de 
sol·licitar el reingrés al servei actiu en el termini màxim de trenta dies. Els 
funcionaris es declararan, si no ho fan, en la situació d’excedència voluntària per 
interès particular. L’esmentat reingrés es produirà, en qualsevol cas, amb motiu 
de vacant amb dotació pressupostària. Si un cop sol·licitat el reingrés no fos 
possible obtenir-lo per manca de lloc vacant amb dotació pressupostària, 
romandran en la situació d’excedència forçosa.  
  
S’acorda: 
 
1.- Declarar al funcionari de carrera d’aquesta corporació ..., en plaça d’agent de 
la Policia Local, en situació d’excedència voluntària per incompatibilitat per a la 
prestació de serveis en una altra administració pública, amb efectes a partir del 
dia 9 de setembre de 2019 a l’empara d’allò que disposa l’art. 199 del Reglament 
del personal al servei de les entitats locals. 
 
2.- Manifestar a l’esmentat funcionari que en cas de cessament a la prestació de 
serveis a l’altra administració pública, haurà de sol·licitar el reingrés al servei 
actiu en aquesta Corporació en el termini màxim de trenta dies, condicionat a 
l’existència de vacant amb dotació pressupostària, i en cas de no sol·licitar el 
reingrés en el termini indicat, passarà a la situació d’excedència voluntària per 
interès particular. 
 
3.- Informar la Junta de Personal d’aquest acord. 
 
4.- Notificar el present acord a l'interessat, a la Intervenció i Tresoreria Municipals 
per al seu coneixement i efecte. 
 
 



 
5. Proposta d’aprovació de la jubilació anticipada per edat d’una 
funcionària, codi 13 (exp.2019/1487/4845). 
 
..., administrativa d’aquest Ajuntament, presenta instància en la que sol·licita 
acollir-se a la situació de jubilació anticipada per edat (63 anys), en data 1 
d’octubre de 2019. 
 
Considerant que article 67 del Text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat 
Públic -TREBEP-, aprovat per Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, 
reconeix la jubilació voluntària dels funcionaris que procedirà, a sol·licitud de 
l'interessat, sempre que reuneixi els requisits i condicions establerts en el règim 
de Seguretat Social que li sigui aplicable. 
 
Considerant que és d'aplicació, per tant, a la jubilació voluntària dels funcionaris 
que regula l'article 208 del Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel 
qual s'aprova el text refós de la Llei general de la Seguretat social -TRLGS / 15-. 
 
Atès que la interessada compleix els requisits que estableix l'article 208 del Reial 
Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
General de la Seguretat Social -TRLGS / 15- al  tenir complerts, en la data en 
què se sol·licita la jubilació anticipada, 63 anys d'edat, reunint el període mínim 
de cotització efectiva de 35 anys.  
  
S’acorda: 
 
PRIMER.- Estimar la sol·licitud de jubilació anticipada voluntària per edat (63 
anys)  de la funcionària  d'aquest Ajuntament ..., amb efectes del dia 1 
d’octubre de 2019, pels motius anteriorment exposats i que es tenen per 
reproduïts a tots els efectes. 
 
SEGON.- Que pel Servei de Recursos Humans es formalitzi la baixa en la 
Seguretat Social. 
 
TERCER- Notificar la present resolució a la interessada. 
 
QUART.- Traslladar la present resolució a la Intervenció, Tresoreria Municipal i 
Junta de Personal per al seu coneixement i efecte. 
 
 

DRETS SOCIALS 

6. Proposta de formalització d’un conveni amb ESPLUGA VIVA, anys 2019-
2020 (exp. 2019/2391/2244). 
 
Es deixa sobre la taula 
 

DRETS CIVILS I CIUTADANIA 

7. Proposta d’aprovació de la pròrroga del servei de Pressupostos 
Participatius, curs 2019-2020 (exp.2018/1408/28). 



 
 
Antecedents: 
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 14 de desembre de 2018, 
es va adjudicar a l’empresa COL·LECTIU D’ANALISTES SOCIALS, S.L., amb 
NIF B64816838, el contracte relatiu al Servei de conducció i suport en el procés 
participatiu “Pressupost Participatiu” d’Esplugues de Llobregat, per un import 
anual màxim de 9.500 euros, més 1.995,00 euros en concepte d’IVA (21%), 
import total 11.495,00 euros (IVA inclòs). 
 
Segons el punt 2.4. del Plec de clàusules administratives, la durada del contracte 
és de 6 mesos (de desembre de 2018 a maig de 2019), amb possibilitat de 
pròrroga d’una edició més (de desembre de 2019 a maig de 2020). Més 
endavant, el punt 1.7. de les Disposicions generals indica que “El contracte serà 
prorrogable de forma expressa per 1 edició més, sense que la durada de la seva 
vigència, incloses les pròrrogues, pugui excedir de dos edicions (6 mesos + 6 
mesos).” 
 
El 4 de juny de 2019, un cop finalitzada la primera edició del Pressupost 
Participatiu, l’empresa COL·LECTIU D’ANALISTES SOCIALS, S.L ha sol·licitat 
a l’Ajuntament d’Esplugues, a través d’una instància (número d’anotació 2019-
13027-E), la pròrroga del contracte relatiu al Servei de conducció i suport en el 
procés participatiu “Pressupost Participatiu”. 
 
Donada la bona execució del servei durant l’edició 2018-2019 per part de 
l’empresa adjudicatària de la licitació, es proposa prorrogar el contracte en una 
edició més. 
 
Normativa aplicable: 
 
És d’aplicació l’article 303 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, en relació 
a la clàusula sisena dels plecs de condicions econòmic administratives i la 
clàusula novena dels plecs de condicions administratives, que habiliten per a la 
pròrroga del present contracte. 
 
Vists els informes favorables, 
 
S’acorda: 
 
1. Aprovar la pròrroga del contracte del servei de conducció i suport en el procés 
participatiu “Pressupost Participatiu” d’Esplugues de Llobregat adjudicat a 
l’empresa COL·LECTIU D’ANALISTES SOCIALS S.L , per un període de 6 
mesos, de l’1 de desembre de 2019 a 30 de maig de 2020, amb un import anual 
màxim de 11.495,00€. 
   
2. Aprovar i disposar una despesa plurianual màxima de 11.495,00€ IVA INCLÓS 
a favor de l’empresa COL·LECTIU D’ANALISTES SOCIALS, S.L., amb NIF 
B64816838 amb càrrec a la partida pressupostària 36 92402 22699-processos 
participatius i consells de participació, amb la següent distribució: 



 
 

PERIODE IMPORT IVA 21 % IMPORT TOTAL 

1.12.19/31.12.19 1.583,33 € 332,50 € 1.915,83 € 
1.01.20/31.05.20 7.916,66 € 1.662,50 € 9.579,17 € 

              TOTAL: 11.495,00€ 
 
3. Els anteriors acords es sotmeten, pel que fa a l'any 2020, a la condició 
suspensiva establerta en l'article 69.4 del TRLCAP, de comptar amb la 
consignació pressupostària adequada i suficient, un cop aprovat el pressupost 
municipal per a l'any 2020, amb caràcter definitiu. 
 
4. Notificar l’acord als interessats. 
 
 
8. Proposta d’adjudicació d’un contracte menor per al lloguer de lavabos 
químics per a les activitats culturals de la Festa Major 2019 (exp. 
2019/8315/1411). 
 
Primer.- Vista la Memòria relativa al contracte menor que seguidament es 
transcriu literalment: 
 
“Número d’expedient:2019/8315/1411 
Assumpte: Contracte menor lloguer de lavabos químics per activitats 
culturals de la Festa Major 2019  
Tipus de contracte: Servei 
Procediment i forma d’adjudicació. Contracte menor 
 
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 
Junta de Govern Local, de conformitat amb el decret d’Alcaldia núm. 2198/2019 
de data 17 de juny de 2019, en matèria de contractes menors. 
 
JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE 
 
L’Ajuntament organitza una programació d’activitats culturals en la Festa Major 
2019. Aquesta programació conté activitats diverses i variades adreçades a tota 
la població d’Esplugues que es desenvolupen majoritàriament a la via pública. 
Amb l’objecte de que la població pugui accedir al servei de lavabos durant el 
desenvolupament de les activitats programades a la via pública, es necessita 
llogar lavabos químics. 
 
DESCRIPCIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE 
L’objecte del contracte es el lloguer de lavabos químics per cobrir totes les 
activitats que es fan durant la festa major 2019. El servei contempla lliurament, 
retirada i transport del mateix. 
 
a) Es tracta d’un contracte de servei. 
b) Codi CPV: 44411300-7 Lavabos 
c) Aquest contracte no comporta, en cap cas, exercici d’autoritat pública. 
 



 
JUSTIFICACIÓ  QUE NO S’ESTÀ ALTERANT L’OBJECTE DEL 
CONTRACTE PER EVITAR L’APLICACIÓ DE LES REGLES GENERALS DE 
CONTRACTACIÓ 
L’objecte d’aquest contracte és, encara que té prestacions que podrien ser 
considerades equivalents a d’altres celebrats per l’Ajuntament, qualitativament 
diferent i no constitueix una unitat d’execució ni econòmicament, ni jurídica (En 
el sentit expressat per la Junta consultiva de Contractació Pública de l’Estat en 
Informe recaigut a l’Expedient 41/2017, sobre interpretació de l’article 118.3 de 
la LCSP); atès que el servei a prestar ho és en relació amb activitats diferents i 
diferenciades de les desenvolupades en altres expedients de contractació. 
 
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE, TIPUS d’IVA, IMPORT I APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 
 

Valor estimat IVA (21%) Pressupost per 
contracte 

Aplicació 
pressupostària 

Denominació 

2.177,40 €  457,25 € 2.634,65 € 33.33801.22609 
 

Despeses de 
festa major 

 
LA JUSTIFICACIÓ QUE EL CONTRACTISTA QUE ES PROPOSA NO HA 
SUBSCRIT MÉS CONTRACTES MENORS AMB L’AJUNTAMENT 
D’ESPLUGUES QUE INDIVIDUALMENT O CONJUNTAMENT SUPERIN LA 
XIFRA QUE CONSTA A LA INSTRUCCIÓ PRIMERA ( regla d’incompatibilitat 
de l’article 118.3 de la Llei 9/2017) 
 
El contractista proposat no han subscrit contractes menors dins l’any 2019 que 
superin els 15.000 euros més IVA, inclòs els contractes aquí proposats. 
 
VIGÈNCIA DEL CONTRACTE 
La vigència del contracte s’inicia el dia 20 de setembre i finalitza el dia 23 de 
setembre de 2019 
 
LLOC DE LA PRESTACIÓ 
El lloc on s’han d’instal·lar els lavabos químics son el següents: 
 
Pista Vermella i pista Coberta del Parc Pou d'en Fèlix   
Plaça Moreres 
Parc dels Torrens 
Parc de les 3 Esplugues   
Plaça Blas Infante   
C. Bruc 
 
TERMINI DE GARANTIA O JUSTIFICACIÓ DEL SEU NO ESTABLIMENT 
No en te, per la naturalesa de la prestació 
 
FORMA DE PAGAMENT DEL PREU 
Prèvia presentació de factura i una vegada realitzat el servei. 
 
RESPONSABLE DEL CONTRACTE 
Directora de Cultura 



 
 
ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA PRESTACIÓ 
L’objecte de la prestació es el lliurament i instal·lació lavabos químics en les 
dates que es detallen:  
 

DATES Serveis a realitzar 

Festa Major d’Esplugues  
Divendres 20, Dissabte 21i Diumenge 22 de setembre 

6 Mòduls Adaptats + 11 neteges 
9 Mòduls Normals + 17 neteges 
3 Mòduls Urinaris + 6 neteges 

 
Els lavabos hauran de recollir-se per la empresa el dia 23 de setembre. 
 
LA JUSTIFICACIÓ DE LA INSUFICIÈNCIA DE MITJANS PER A LA 
REALITZACIÓ DEL SERVEI 
 
L’Ajuntament no disposa de mitjans ni personal per poder cobrir aquest tipus de 
servei. 
 
SOL.LICITUD DE L’OFERTA ENVIADA A EMPRESA O EMPRESES AMB 
APTITUD PER A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
S’ha fet una única sol·licitud a l’empresa Vallas & Toilets, S.L.U. que té la 
capacitat i habilitació professional necessària per realitzar el servei objecte del 
contracte. 
 
VALORACIÓ DE L’OFERTA PRESENTADA 
 
L’empresa Vallas & Toilets, S.L.U. ha fet una oferta per import 2.634,65 euros IVA 
inclòs (2.177,40€ correspon al preu sense IVA, i 457,25€ en concepte del 21% 
d’IVA). L’oferta presentada s’ajusta a les necessitats de l’Ajuntament i compleix 
els requeriments i condicions del servei objecte del contracte. 
 
PERSONA FÍSICA O JURÍDICA A LA QUE ES PROPOSA REALITZAR 
L’ADJUDICACIÓ 
 
Es proposa realitzar l’adjudicació a l’empresa Vallas & Toilets, S.L.U., amb NIF B 
12528543, amb domicili al c. Arquímedes s/n Nau A, 08210 de Barberà del Vallès. 
Telèfon: 625.79.46.47 i correu electrònic: monicabcn@weekclean.com 
 
COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS FISCALS I AMB LA SEGURETAT 
SOCIAL 
 
Consten a l’expedient els certificats acreditatius que la persona física o jurídica 
a favor de la qual es proposa l’adjudicació, es troba al corrent de pagament 
respecte les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.” 
 
Segon.- Atès que és normativa aplicable la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic (LCSP); el Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, 
pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les 



 
Administracions Públiques; el Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es 
desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del 
Sector Públic; la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, 
el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i, en el seu defecte, les normes de 
contractació del dret privat, és procedent emetre informe favorable, en relació 
amb l’adopció del següent acord: 
 
Vistos els antecedents, 
  
S’acorda: 
 
1.- Aprovar l’expedient de contractació i la MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL 
CONTRACTE MENOR incorporada a l’expedient, aprovant expressament la 
necessitat de procedir a la contractació del servei de lloguer de lavabos químics 
per activitats culturals de la Festa Major 2019. 
 
2.-Declarar que s’ha procedit a la comprovació de la regla d’incompatibilitat de 
l’article 118.3 de la Llei 9/2017. 
 
3.- Aprovar el pressupost del contracte per import total de 2.634,65€ (IVA 
INCLÒS). 
 
4.- Adjudicar el contracte a favor de Vallas & Toilets, S.L.U., amb NIF B 
12528543, amb domicili al carrer Arquímedes s/n Nau A, 08210 de Barberà del 
Vallès. 
 
5.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent al present, per 
import total de 2.634,65€ IVA inclòs , a càrrec de la partida 33.33801.22609 del 
pressupost municipal de l’exercici 2019, despeses de festa major. 
 
6- El pagament s’efectuarà segons les condicions habituals de l’Ajuntament, 
mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura o factures 
corresponents degudament signades per l’adjudicatària i degudament 
conformades per la persona designada responsable del projecte. 
 
7-. La vigència del contracte va del dia 20 de setembre i finalitza el dia 23 de 
setembre de 2019. 
 
8.- La persona responsable del contracte, sota la supervisió de la qual es 
desenvoluparà el mateix és la Directora de Cultura. 
 
9.- Notificar la present resolució a la persona adjudicatària. 
 
10.- Ordenar la publicació del contracte menor en la forma prevista a l’article 63.4 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
 



 
9. Proposta d’aprovació de la justificació de la subvenció 2018 a 
l’ASSOCIACIÓ D’AMICS DEL MODELISME FERROVIARI D’ESPLUGUES per 
a la Programació anual 2018 (exp. 2018/2244/172). 
 
L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions defineixen, entre d’altres, els 
requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, per aquest 
Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en qualsevol dels 
àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació de justificar 
l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma d’acreditar la realització 
de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la subvenció, com al procediment 
intern a seguir per valorar i aprovar aquesta justificació. 
 
En data 21 de desembre de 2018, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
ASSOCIACIÓ D’AMICS DEL MODELISME FERROVIARI D’ESPLUGUES una 
subvenció de 1.400,00 euros pel desenvolupament de la Programació anual 
2018. 
 
Vist que en data 4 d’abril de 2019 l’entitat  presenta comptes justificatius relatius 
a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i que 
aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General reguladora de 
la concessió de subvencions i a les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic administrativa de 
l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Servei de Cultura. 
  
S’acorda: 
 
Primer.- APROVAR la justificació econòmica presentada per l’entitat 
ASSOCIACIÓ D’AMICS DEL MODELISME FERROVIARI D’ESPLUGUES, per 
valor de 1.687,11 euros, en relació a la subvenció de 1.400,00 euros atorgada 
en 2018, pel desenvolupament de la Programació anual 2018. 
 
Segon.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat ASSOCIACIÓ D’AMICS DEL 
MODELISME FERROVIARI D’ESPLUGUES i al Servei de Cultura. 
 
 
10. Proposta d’aprovació de la justificació de la subvenció 2018 a la COLLA 
INFANTIL BOIETS ESQUITXAFOCS per a vestits 2018 (exp. 2018/2243/98). 
 
L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions i les Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions defineixen, entre d’altres, els 
requisits exigits a les entitats beneficiàries dels ajuts atorgats, per aquest 
Ajuntament, pel desenvolupament d’activitats i /o projectes en qualsevol dels 
àmbits reflectits a les esmentades bases, en quant a l’obligació de justificar 
l’aplicació donada als fons rebuts, referida tant a la forma d’acreditar la realització 
de l’activitat o projecte pel qual es va concedir la subvenció, com al procediment 
intern a seguir per valorar i aprovar aquesta justificació. 
 



 
En data 13 de juliol de 2018, la Junta de Govern Local va atorgar a l’entitat 
COLLA INFANTIL BOIETS ESQUITXAFOCS una subvenció de 740,00 euros per 
a la subvenció especial per a vestits 2018. 
 
Vist que en data 12 de març de 2019 l’entitat  presenta comptes justificatius 
relatius a la despesa executada pel desenvolupament de l’esmentada activitat i 
que aquests contenen tots els requisits exigits a l‘Ordenança General reguladora 
de la concessió de subvencions i a les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions, segons informes emesos per la Unitat Jurídic administrativa de 
l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i el Servei de Cultura. 
  
S’acorda: 
 
Primer.- APROVAR la justificació econòmica presentada per l’entitat COLLA 
INFANTIL BOIETS ESQUITXAFOCS, per valor de 1.260,00 euros, en relació a 
la subvenció de 740,00 euros atorgada en 2018, per a la subvenció especial per 
a vestits 2018. 
 
Segon.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat COLLA INFANTIL BOIETS 
ESQUITXAFOCS i al Servei de Cultura. 
 
 
11. Proposta d’aprovació d’ajuts econòmics puntuals en concepte 
d'emergències socials (exp. 2019/2883/8301). 
 
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 6 sol·licituds de 13 ajuts presentades pels tècnics referents dels 
Serveis Socials Bàsics municipals, amb el vistiplau de la directora d’Acció Social. 
 
Vist el Reglament d'obres, activitats i serveis aprovat mitjançant Decret 179/1995 
de la Generalitat de Catalunya, en la part que regula l'activitat subvencionadora 
de l'Administració. 
  
En virtut de la delegació conferida a la Junta de Govern local, al punt g del Decret 
d’alcaldia núm. 2.198, de 17 de juny de 2019, per a la concessió de subvencions 
amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a tal efecte; i al punt j, per a 
l'autorització i disposició de despeses i el reconeixement i liquidació d'obligacions 
dintre dels límits de la competència de l'alcaldia i d'acord amb el pressupost 
vigent. 



 
  
S’acorda: 
 
PRIMER.- Atorgar un total de 13 ajuts econòmics puntuals per atendre les 
següents situacions d’emergències socials, a les persones que a continuació 
s’esmenten: 
 

EXP SIAS NOM USUARI TIPUS EMERGÈNCIA CREDITOR BARRIS IMPORT  
17/130 RR, ME SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A CAN CLOTA 240,02 € 
17/130 RR, ME SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A CAN CLOTA 86,54 € 
17/130 RR, ME SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A CAN CLOTA 101,02 € 
17/130 RR, ME SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A CAN CLOTA 150,91 € 
16/352 LE, JJ SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A EL CENTRE 102,92 € 
16/352 LE, JJ SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A EL CENTRE 105,69 € 
16/352 LE, JJ SUBMINISTRAMENTS ENDESA ENERGIA S.A EL CENTRE 106,00 € 

10/1501 BE, F SUBMINISTRAMENTS NATURGY IBERIA, S.A CAN CLOTA 76,88 € 
10/1501 BE, F SUBMINISTRAMENTS NATURGY IBERIA, S.A CAN CLOTA 48,16 € 
10/1501 BE, F SUBMINISTRAMENTS NATURGY IBERIA, S.A CAN CLOTA 193,88 € 
17/524 LG, AJ ULLERES OPTICA DEL PENEDES, SL  CAN VIDALET 103,90 € 
15/507 K, P DESPESES ESCOLARS 

LOLA ANGLADA HOSPITALET 
LL CAN VIDALET 100,00 € 

17/522 LL, CX MEDICAMENTS PS, L CAN VIDALET 68,80 € 
 
SEGON.- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions corresponents a una 
despesa total de 1.484,72 euros, que aniran a càrrec de la partida pressupostària 
68.23100.48010 del pressupost vigent en concepte d’ajuts econòmics puntuals 
per atendre les següents situacions d’emergències socials, a favor de les 
persones que es relacionen, amb el imports que així mateix s’indiquen: 
 

EXP SIAS NOM USUARI CREDITOR IMPORT  
17/130 RR, ME ENDESA ENERGIA S.A 240,02 € 
17/130 RR, ME ENDESA ENERGIA S.A 86,54 € 
17/130 RR, ME ENDESA ENERGIA S.A 101,02 € 
17/130 RR, ME ENDESA ENERGIA S.A 150,91 € 
16/352 LE, JJ ENDESA ENERGIA S.A 102,92 € 
16/352 LE, JJ ENDESA ENERGIA S.A 105,69 € 
16/352 LE, JJ ENDESA ENERGIA S.A 106,00 € 

10/1501 BE, F NATURGY IBERIA, S.A 76,88 € 
10/1501 BE, F NATURGY IBERIA, S.A 48,16 € 
10/1501 BE, F NATURGY IBERIA, S.A 193,88 € 
17/524 LG, AJ OPTICA DEL PENEDES, SL  103,90 € 
15/507 K, P LOLA ANGLADA HOSPITALET LL 100,00 € 
17/522 LL, CX PS, L 68,80 € 

 
TERCER.- Les quantitats reconegudes en la present proposta, per valor total de  
1.484,72 euros, seran pagades de forma individualitzada, als creditors següents: 



 
 

EXP.SIAS CREDITOR NIF_CREDITOR DADES BANCÀRIES IMPORT 
17/130 ENDESA ENERGIA S.A A81948077 ES3801980601662023216928 240,02 € 
17/130 ENDESA ENERGIA S.A A81948077 ES3801980601662023216928 86,54 € 
17/130 ENDESA ENERGIA S.A A81948077 ES3801980601662023216928 101,02 € 
17/130 ENDESA ENERGIA S.A A81948077 ES3801980601662023216928 150,91 € 
16/352 ENDESA ENERGIA S.A A81948077 ES3801980601662023216928 102,92 € 
16/352 ENDESA ENERGIA S.A A81948077 ES3801980601662023216928 105,69 € 
16/352 ENDESA ENERGIA S.A A81948077 ES3801980601662023216928 106,00 € 

10/1501 NATURGY IBERIA, S.A A08431090 ES4321000900910211395503 76,88 € 
10/1501 NATURGY IBERIA, S.A A08431090 ES4321000900910211395503 48,16 € 
10/1501 NATURGY IBERIA, S.A A08431090 ES4321000900910211395503 193,88 € 
17/524 OPTICA DEL PENEDES, SL  B58442500 ES0600815283320001111714 103,90 € 
15/507 LOLA ANGLADA HOSPITALET LL Q5855772I ES3121000574340200077743 100,00 € 
17/522 PS, L  ES9521000028730200598329 68,80 € 

 
QUART.- Proposar el pagament corresponent a les quantitats econòmiques 
aprovades en la present resolució. 
 
 
I sense més assumptes a tractar, a les 15:40 hores del dia abans esmentat, per 
la Sra. Alcaldessa es dona per finalitzada la sessió, aixecant-se la mateixa; de 
tot això es lliura la present acta, que signa la Sra. Alcaldessa i jo, el secretari, 
que en dono fe. 
 


