
JGL 15/18 
 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 
Em plau convocar-vos a la sessió ordinària que la Junta de Govern Local d’aquest 
Ajuntament durà a terme el proper divendres 20 d’abril a les 13.30 hores, a la sala 
de reunions, a fi i efecte de tractar els assumptes inclosos en el següent:  
 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació, si escau, de l’acta núm. 12/18 corresponent a la sessió ordinària de 
data 23 de març de 2018.   

 
                                       

TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
2. Proposta de concessió de llicència a l’empresa USTEN, 92 S.L., per a la 

construcció d’un edifici plurifamiliar amb aparcament al solar ubicat a l’avinguda 
Traginers, núm. 28 d’Esplugues de Llobregat (exp.2017-74/2416). 
 

3. Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona i l’Ajuntament d'Esplugues de Llobregat per a la millora de l’accessibilitat 
a les parades d’autobús. (exp. 2018/20/1374). 
 

4. Proposta de suspensió de la recepció de les obres del projecte d’urbanització de la 
zona verda pública cedida en execució de la Modificació puntual del Pla general 
Metropolità de la finca del carrer Manuel Florentín, núm. 26 (exp. 2018/3/2289). 
 

5. Proposta d'adjudicació per contracte menor del servei de reparació de dos trams 
de proteccions laterals al carrer Laureà Miró, entre el carrer Nou i el carrer Anton 
Fortuny d'Esplugues de Llobregat (exp. 2018/59/1411). 
 

6. Proposta d'adjudicació per contracte menor del servei de manteniment correctiu de 
les instal·lacions tèrmiques i ACS dels equipaments municipals de l'Ajuntament 
d'Esplugues de Llobregat (exp. 2018/60/1411). 
 

7. Proposta d'adjudicació  per contracte menor del servei de manteniment correctiu de 
les instal·lacions elèctriques i d'enllumenat dels equipaments municipals de 
l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat (exp. 2018/61/1411). 
 

8. Proposta d'adjudicació per contracte menor del subministrament i la instal·lació de 
tres auriculars sense fil a diferents llocs de treball de l'edifici Baronda. (exp. 
2018/23/1432). 
 

9. Proposta d’adjudicació per contracte menor del subministrament i la instal·lació de 
tres porters electrònics amb control numèric per control d’accés a C.M. Puig Coca i 
EBASP Can Vidalet de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat (exp. 2018/24/1432). 



 
10.  Proposta d’adjudicació del contracte privat de comodat per a la cessió d’ús d’una 

motocicleta elèctrica (exp. 2018/4/1448). 
 

11.  Proposta d’aprovació de la modificació del contracte de les obres de reforma i 
millora de l’accessibilitat del carrer Serra del Montsec, entre la plaça Joan Tomàs i 
Pere i el carrer Montesa d’Esplugues de Llobregat (exp. 2017/10/1384). 
 

12.  Proposta de requeriment de la garantia definitiva del contracte del subministrament 
d’òptiques semafòriques tipus LED (exp. 2018/1/1428). 
 

13.  Proposta de requeriment de la garantia definitiva del contracte de reforma del 
sistema de climatització de l’edifici El Moli d’Esplugues de Llobregat (exp. 
2017/32/1384). 
 

14.  Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per la “Fundació 
Privada Hàbitat3 Tercer Sector Social”, de la subvenció atorgada per a la 
mobilització d'habitatges buits. (exp. 2018/10/2240). 

 

 
RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS 

 
 

15.  Proposta d’aprovació de relacions de despeses i reconeixement d’obligacions. 
 

16.  Proposta de personació en el recurs contenciós administratiu núm. 143/2017-3 del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona, contra reclamació per 
responsabilitat patrimonial. 
 

17.  Proposta d'aprovació de la nòmina corresponent a la mensualitat d'abril de 2018, 
incentiu de productivitat, serveis extraordinaris i altres retribucions del personal 
d'aquest Ajuntament. 
 

18.  Proposta d'aprovació d'un conveni de col·laboració per a la formació pràctica en 
centres de treball entre el Centre d’Innovació i Formació Ocupacional (CIFO) de 
Sant Feliu de Llobregat i l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. 
 

19.  Proposta d’adjudicació per contracte menor de subscripció a la base de dades de 
l’editorial Lefebvre - El derecho, durant l’any 2018. 

 
ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 

 
 

20.  Proposta d'adjudicació del contracte menor de subministrament de lavabos 
químics per activitats a la via pública. 
 

21.  Proposta d'adjudicació del contracte menor de subministrament de carpes per 
activitats a la via pública. 



 
22.  Proposta d'adjudicació del contracte menor de subministrament de xarxes 

esportives. 
 

23.  Proposta d'adjudicació per contracte menor de prestació de servei de control de 
les proves físiques en procés selectiu d’agents de Policia Local. 
 

24. Proposta d'adjudicació per contracte menor de prestació de servei de secretaria 
tècnica, per assistir a la 8a Cursa solidària. 
 

25.  Proposta d’adjudicació per contracte menor de prestació de servei de "Nit 
esotèrica", dins del Programa de les Festes de Primavera, any 2018. 
 

26.  Proposta de sol·licitud de subvenció a la Generalitat per al funcionament de 
l'Escola de Música, curs 2016/2017. 
 

27.  Proposta d’aprovació de l’aportació econòmica presentada per l’entitat COLLA 
DELS TRES TOMBS D'ESPLUGUES per a l’any 2018, en execució del conveni 
plurianual en vigor. 
 

28.  Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat AMIZADE 
JUNTS AMB MOÇAMBIC, de la subvenció atorgada per al desenvolupament del 
projecte “Extensió del dret a una formació superior i igualitària als joves procedents 
de zones rurals properes a Beira (II), MOÇAMBIC”, any 2016. 
 

29.  Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l’entitat A.V.V. LA 
PLANA, de la subvenció atorgada per al desenvolupament de la programació 
anual, any 2017. 
 

30.  Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l’entitat 
ASSOCIACIÓ ESPLAI JUBILATS I PENSIONISTES EL GALL, de la subvenció 
atorgada per al desenvolupament de la programació anual, any 2017. 
 

31.  Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l’entitat ESPLUGA 
VIVA, de la subvenció atorgada per al desenvolupament del programa "Activitats 
de Casal d'Estiu", any 2017. 
 

32.  Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l’entitat ESPLUGA 
VIVA, de la subvenció atorgada per al desenvolupament del programa "Casal 
d'Estiu d'Anglès", any 2017. 
 

33.  Proposta d’aprovació d’ajuts econòmics dins l’àmbit d’Acció Social, en concepte de 
beques d’educació especial i tractament psicoterapèutic, curs 2017-2018. 
 

34.  Proposta d'aprovació d'ajuts econòmics dins l'àmbit d'Acció Social, per a la 
participació de menors amb necessitats socioeducatives en activitats 
extraordinàries d'educació en el lleure, organitzades per l'esplai ASSOCIACIÓ 
CLUB D’ESPLAI PUBILLA CASES-CAN VIDALET. 
 



35.  Proposta d'aprovació d'ajuts econòmics puntuals, dins l'àmbit d'acció social, en 
concepte d'emergències socials. 

 
 
 
Precs i preguntes. 
 
Esplugues de Llobregat, 18 d’abril de 2018. 
 
L’alcaldessa 
 
Pilar Díaz Romero 
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