
JGL 45/18 
 

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 21 de desembre 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 
 

 
TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 
 

1. Proposta de declaració d’inversions financerament sostenibles. (exp. 
2018/20/1384) 

 
2. Proposta per concedir llicència a MILLENIUM MERIDIAN, SL, per a executar les 

obres de construcció de quatre edificis plurifamiliars aïllats, amb 104 habitatges i 
aparcament, a la finca ubicada al carrer Professor Barraquer, núm. 36, 
d’Esplugues de Llobregat. (exp. 2018-23-2416) 

 
3. Proposta per concedir llicència a JORDI NAVARRO BAYOD per executar obres 

de construcció d'un habitatge unifamiliar parionat a la finca situada a la plaça 
Pau Vila, núm. 3, parcel·la 7.2 del sector Finestrelles Nord, d’Esplugues de 
Llobregat. (exp. 2018/38/2416) 

 
4. Proposta per concedir llicència a L’ORDE HOSPITALÀRIA GERMANS DE 

SANT JOAN DE DÉU per executar obres de reforma per a la ubicació de la 
Unitat de Neonatologia de l’Hospital Sant Joan de Deu a la planta quarta de  
l’edifici anomenat “Edifici de Serveis”, ubicat al Passeig de Sant Joan de Déu, 
núm.2, d’Esplugues de Llobregat. (exp. 2018-29-2416) 

 
5. Proposta de rectificació de l’error material en l’acord de JGL de data 5/12/2018 

d’aprovació de la despesa per import de 5.400 Euros, en concepte de 
cofinançament (30%) del recurs tècnic “Projectes d'equipaments i espai públic – 
Connexió entre els dos àmbits del Parc dels Torrents”, de la subvenció de la 
Xarxa de Governs Locals 2016-2019, Catàleg de serveis de 2018 (exp. 
2018/18/2240) 

 
6. Proposta d’aprovació del Conveni de col·laboració entre l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona i l’Ajuntament d'Esplugues de Llobregat per a la implantació i gestió 
de l’abonament e-Bicibox del servei d’aparcaments segurs de bicicletes 
complementària als mitjans de transport públic metropolità (servei bicibox) al 
municipi. (exp. 2018/42/1374) 

 



7. Proposta d’aprovació per contracte menor de les obres de reparació del 
paviment de parquet de la pista blava del CEM les Moreres a Esplugues de 
Llobregat (exp. 2018/36/1387). 

 
8. Proposta d’aprovació de la certificació final del contracte d’obres de reforma i 

millora de l’accessibilitat del  carrer Francesc Llunell (exp. 2017/23/1384). 
 

9. Proposta d’aprovació per contracte menor del servei de tractament antitermits 
del Museu de Can Tinturé d’Esplugues de Llobregat (exp. 2018/331/1411). 

 
10. Proposta d’aprovació per contracte menor del servei d’auditoria i de redacció del 

projecte executiu per les obres de substitució de gespa artificial del camp de 
futbol el Molí d’Esplugues de Llobregat (exp. 2018/380/1411). 

 
11. Proposta d’aprovació per contracte menor de les obres corresponents a la 

reubicació del punt de recarrega eléctrica a la Casa Consistorial  d’Esplugues de 
Llobregat (exp. 2018/46/1387). 
 

12. Proposta d’aprovació per contracte menor del servei per a la redacció del 
projecte d’instal·lació d’ estació transformadora al CEM Can Vidalet d’Esplugues 
de Llobregat. (exp. 2018/373/1411) 

 
13. Proposta d’aprovació per contracte menor de les obres de consolidació i 

tractament antifongs dels forns àrabs dret i esquerre del museu de ceràmica La 
Rajoleta d’Esplugues de Llobregat. (exp. 2018/37/1387) 

 
14. Proposta d’aprovació per contracte menor de les obres d’adequació i millora de 

la zona verda enjardinada del talús de l’autopista B-23 (Juli Culebras) del carrer 
Lluís Domènech i Montaner en el tram comprès entre el número 12-20 i la 
intersecció amb el carrer Església a Esplugues de Llobregat. (exp. 
2018/43/1387) 
 

15. Proposta d’aprovació per contracte menor del servei de suport d’assistència 
tècnica a la direcció de les obres del pla de renovació i millora de l’enllumenat 
públic de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. (exp. 2018/359/1411) 

 
16. Proposta d’aprovació per contracte menor de les obres corresponents a la 

col·locació de barrera d’accés al pàrquing de l’edifici Baronda d’Esplugues de 
Llobregat. (exp. 2018/45/1387) 

 
17. Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació, mitjançant procediment 

obert simplificat, del contracte d’obres ordinàries de reforma i millora de 
l’accessibilitat del carrer Emili Juncadella (entre avinguda Cornella i Mestre 
Joaquim Rosal). (exp. 2018/9/3084) 

 
18. Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació, mitjançant procediment 

obert simplificat, del contracte d’obres ordinàries de reforma i millora de 
l’accessibilitat del carrer Ignasi Iglesias i carrer Tomàs Bretón (entre Ignasi 
Iglesias i Pep Ventura). (exp. 2018/11/3084) 



 
19. Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació, mitjançant procediment 

obert simplificat, del subministrament de materials pel muntatge i legalització 
dels actes que munta la brigada municipal de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat. (exp. 2018/3/3086) 

 
20. Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació, mitjançant procediment 

obert simplificat, de les obres per a la implantació de tres pèrgoles al parc de la 
Solidaritat d’Esplugues de Llobregat. (exp. 2018/10/3084) 

 
21. Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació, mitjançant procediment 

obert, del contracte d’obres del Pla de renovació i millora de l’enllumenat públic 
de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. (exp. 2018/19/1384) 

 
22. Proposta d’aprovació de l'adhesió a la segona pròrroga del contracte derivat de 

l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats 
locals de Catalunya, adjudicat pel Consorci Català pel desenvolupament local a 
l’empresa Endesa Energia, S.A.U. (exp. 2018/3/1424) 

 
23. Proposta relativa a la rectificació de l’error material existent a l’acord de prorroga 

del servei de suport a les unitats operatives per al muntatge d’actes i trasllats de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. (exp. 2018/10/1408). 

 
24. Proposta d’aprovació de la certificació final del contracte d’obres de millora de 

l’enllumenat de l’Av. Ciutat de l’Hospitalet i del carrer Pablo Ruiz Picasso (exp. 
2017/3/1384) 
 

25. Proposta d’aprovació de la certificació final del contracte d’obres del passatge 
Nebot. (exp. 2017/27/1384) 

 
26. Proposta d’aprovació de la certificació final del contracte mixt d’obres i serveis 

per a les reparacions importants de les infraestructures urbanes del municipi 
d’Esplugues de Llobregat (exp. 2017/4/1384). 

 
 
 

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS 
 

27. Proposta d’aprovació de relacions de despeses i reconeixement d’obligacions. 
(exp. 2018/55/1656) 

 
28. Proposta d'aprovació de reconeixement extra judicial de crèdit. (exp. 

2018/59/1656) 
 

29. Proposta d’aprovació del contracte menor de serveis de manteniment i reparació 
de vehicles municipals de 4 rodes, 2019. (exp. 1411/2018/379) 

 
30. Proposta d’aprovació del contracte menor de serveis de manteniment i reparació 

de vehicles municipals de 2 rodes, 2019. (exp. 1411/2018/387) 



31. Proposta d’adjudicació del contracte obert simplificat per al subministrament 
d'una unitat mòbil per a la Policia Local. (exp. 1428/2018/4) 

 
32. Proposta d’aprovació per contracte menor del servei d’assessorament i suport a 

la tramitació d’expedients de contractació. (exp. 2018/395/1411) 
 

33. Proposta d’aprovació per contracte menor de serveis de verificació i certificació 
d’estructures desmuntables de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. (exp. 
2018/1411/322) 
 

34. Proposta d’adjudicació per contracte menor del servei d’activitats de 
dinamització i recepció dels Museus d’Esplugues de Llobregat. (exp. 
2018/1411/374) 
 

35. Proposta d’adjudicació del contracte menor per al subministrament de material 
no inventariable –material d’oficina i altres elements- per l’Ajuntament. (exp. 
2018/1432/83) 
 

36. Proposta d’aprovació per contracte menor dels serveis de maquetació de la 
revista municipal El Pont. (exp. 2018/375/1411) 
 

37. Proposta d’aprovació per contracte menor dels serveis per la cobertura 
fotogràfica d’esdeveniments municipals de l’activitat ciutadana per l’Ajuntament 
d’Esplugues. (exp. 2018/378/1411) 
 

38. Proposta d’aprovació per contracte menor dels serveis per la impressió d’una 
sèrie de publicacions municipals per l’Ajuntament d’Esplugues. (exp. 
2018/382/1411) 
 

39. Proposta d’aprovació per contracte menor per les renovacions dels 
manteniments correctius i preventius de les aplicacions corporatives de 
l’Ajuntament d’Esplugues. (exp. 2018/364/1411) 

 
40. Proposta d’aprovació per procediment obert simplificat del contracte per 

l’assistència tècnica, verificació i certificació d’estructures no permanents no 
desmuntables. (exp. 2018/27/1408) 
 

41. Proposta de desestimació d’una sol.licitud de subvenció de la taxa d’activitats 
econòmiques. (exp. 2018/2641/12) 
 

42. Proposta de desestimació de sol.licitud de subvenció presentada per Impremta 
Jordi per a la contractació de persones en situació d’atur (exp. 2018/2641/38) 
 

43. Proposta d’acceptació de renúncia de sol.licitud de subvenció presentada per 
Centro Sanitario Virgen de la Merced, S.L. per a la contractació de persones en 
situació d’atur.  (exp. 2018/2641/36) 
 



44. Proposta de personació en el recurs contenciós-administratiu núm. 351/2018-D 
del Jutjat contenciós administratiu núm. 16 de Barcelona, contra reclamació per 
responsabilitat patrimonial. (exp. 2018/22/1362) 
 

 
ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 

 
 

45. Proposta d’adjudicació del contracte menor per al lloguer de vestuari pel 
personal de la comitiva reial amb motiu de la cavalcada de reis 2019. (exp. 
2018/367/1411) 

 
46. Proposta d’adjudicació del contracte menor pel servei d’instal·lació d’elements 

de sonorització i il·luminació pels espectacles de rebuda i final de la cavalcada 
de reis 2019. (exp. 2018/366/1411) 

 
47. Proposta d’adjudicació de contracte menor per a la representació escenogràfica 

de l’astròleg amb motiu de la cavalcada de reis 2019. (exp. 2018/361/1411) 
 

48. Proposta d’adjudicació de contracte menor per la escenogràfica de 6 planetes 
amb vestuari i un estel gegant amb motiu de la cavalcada de reis 2019. (exp. 
2018/362/1411) 

 
49. Proposta d’adjudicació de contracte menor per al lloguer de cotxes 4x4 per a la 

cavalcada de resi 2019. (exp. 2018/363/1411) 
 

50. Proposta d’adjudicació del contracte menor per al subministrament de 2 armaris 
box per a l’entitat Club Futbol Associació Espluguenc. (exp. 2018/105/1432) 

 
51. Proposta d’adjudicació d’un contracte menor per a la realització del servei 

d’il·luminació de la cavalcada de reis 2019 i subministrament de barretes leds. 
(exp. 2018/389/1411) 

 
52. Proposta d’adjudicació d’un contracte menor relatiu a la contractació del servei 

d’activació de l’aplicatiu del sistema d’indicadors de gènere del III Pla d’Igualtat 
de Ciutadania d’Esplugues de Llobregat. (exp. 2018/388/1411) 

 
53. Proposta d’aprovació de la modificació de contracte relatiu al servei de 

dinamització, emancipació i participació juvenil. (exp. 2017/4/1408)   
 

54. Proposta de pròrroga del contracte per a realitzar el servei de prevenció i control 
de la legionel·losi. (exp. 2018/31/1408) 

 
55. Proposta de pròrroga i modificació de contracte del servei de formació per a 

persones estrangeres nouvingudes i acompanyament al reagrupament familiar. 
(exp. 2017/4/1407) 

 
56. Proposta de pròrroga de contracte del servei d’assessorament legal en matèria 

d’estrangeria. (exp. 2017/3/1407) 



 
57. Proposta de liquidació del contracte de gestió del servei públic de l’escola 

municipal de música curs 2017-2018 (exp. 2017/1/1395) 
 

58. Aprovació d'ajuts econòmics puntuals en concepte d'emergències socials. (exp. 
2018/41/2883) 

 
59. Proposta d’aprovació de les bases específiques reguladores de l’atorgament de 

subvencions de l’àmbit d’Acció Social i Ciutadania i del departament de Comerç 
de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, any 2019. (exp. 2018/5/2992) 
 

60. Proposta d’aprovació de la modificació puntual del document “Barems i criteris 
per a l’atorgament d’ajuts econòmics individuals, en concepte de beques, de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, curs 2018-2019”.  
 

61. Proposta d’aprovació de l’aportació econòmica municipal corresponent al 
funcionament de la biblioteca municipal La Bòbila.  (exp. 2018/196/2244) 

 
62. Proposta d’aprovació de revisió del preu per sol·licitud d’augment d’IPC 

corresponent a la despesa referent a la gestió del Servei de l’escola bressol 
municipal La Montserrat (Exp. 2018/2/1400) 

 
63. Proposta d’aprovació de la justificació presentada per ESPLUGA VIVA relativa 

al programa de casals d’estiu 2018, monitoratge de suport per a la integració 
d’infants i joves amb diversitat funcional, i aprovació de l’aportació econòmica 
corresponent. (exp. 2018/182/2244) 

 
64. Proposta d’aprovació de la justificació presentada per ESPLAI ESPURNES, 

relativa al programa de casals d’estiu 2018, monitoratge de suport per a la 
integració d’infants i joves amb diversitat funcional, i aprovació de l’aportació 
econòmica corresponent. (exp. 2018/183/2244) 

 
65. Proposta d’aprovació de la justificació presentada per ASSOCIACIÓ CLUB 

ESPLAI PUBILLA CASES-CAN VIDALET, relativa al programa de casals d’estiu 
2018, monitoratge de suport per a la integració d’infants i joves amb diversitat 
funcional, i aprovació de l’aportació econòmica corresponent. (exp. 
2018/171/2244) 

 
66. Proposta d’aprovació de la justificació d'una subvenció atorgada l'any 2018 a 

ESPLUGA VIVA pel desenvolupament del programa d’activitats “Casal d’estiu”. 
(exp. 2018/153/2244) 

 
67. Proposta d’aprovació de la justificació d'una subvenció atorgada l'any 2018 a 

ESPLAI ESPURNES pel desenvolupament del programa d’activitats “Casal 
d’estiu”. (exp. 2018/151/2244) 

 
68. Proposta de rectificació de l’aprovació de la justificació d'una subvenció 

atorgada l'any 2018 a ASSOCIACIÓ CLUB ESPLAI PUBILLA CASES-CAN 



VIDALET pel desenvolupament del programa d’activitats “Casal d’estiu”. (exp. 
2017/138/2244) 

 
69. Proposta d’aprovació de la justificació d'una subvenció atorgada l'any 2017 al 

CLUB BÀSQUET NOU ESPLUGUES pel desenvolupament de l’activitat 
“Torneig de Bàsquet Femení Ciutat d'Esplugues”. (exp. 2018/66/2244) 

 
70. Proposta d’aprovació de la justificació d'una subvenció atorgada l'any 2017 a 

ASSOCIACIO FAMILIARS ALZHEIMER BAIX LLOBREGAT pel 
desenvolupament de l’activitat de conveni. (exp. 2018/50/2244) 

 
71. Proposta d’aprovació de la justificació d'una subvenció atorgada l'any 2017 a 

ASSOCIACIÓ D'AMICS DEL MODELISME FERROVIARI D'ESPLUGUES, pel 
desenvolupament de l’activitat de conveni. (exp. 2018/115/2244) 

 
72. Proposta d’aprovació de la justificació d'una subvenció atorgada l'any 2017 a 

ASOCIACIÓN CULTURAL ANDALUZA DE ESPLUGUES pel desenvolupament 
de l’activitat de conveni. (exp. 2017/88/2244) 

 
73. Proposta d’aprovació de la justificació d'una subvenció atorgada l'any 2017 a 

AGRUPAMENT ESCOLTA I GUIA SANT  JORDI pel desenvolupament de 
l’activitat de conveni. (exp. 2018/68/2244) 
 

74. Proposta d’aprovació d’una subvenció al CLUB NATACIÓ ESPLUGUES pel 
desenvolupament de l’activitat "Campionat d'Espanya Infantil de Natació 2018 a 
Pontevedra". (exp. 2018/7/2242) 

 
75. Proposta d’aprovació d’una subvenció al CLUB NATACIÓ ESPLUGUES  pel 

desenvolupament de l’activitat "Campionat d'Espanya Infantil de Natació estiu 
2018 a Madrid". (exp. 2018/8/2242) 

 
76. Proposta de formalització d’un conveni de col·laboració amb ESCOLA LOLA 

ANGLADA, pel desenvolupament del programa d’activitats de l’any 2018. (exp. 
2018/156/2244) 

 
77. Proposta de formalització d’un conveni de col·laboració amb ESCOLA GRAS I 

SOLER pel desenvolupament del programa d’activitats de l’any 2018. (exp. 
2018/194/2244) 

 
78. Proposta de formalització d’un conveni de col·laboració amb ESCOLA MATILDE 

ORDUÑA pel desenvolupament del programa d’activitats de l’any 2018. (exp. 
2018/191/2244) 

 
79. Proposta de formalització d’un conveni de col·laboració amb ESCOLA CAN 

VIDALET pel desenvolupament del programa d’activitats de l’any 2018. (exp. 
2018/157/2244) 

 



80. Proposta de formalització d’un conveni de col·laboració amb la CONGREGACIÓ 
DE MONGES DOMINIQUES DE SANTA MARIA DE MONTSIÓ, any 2018. (exp. 
2018/184/2244) 

 
81. Proposta d’aprovació de l’aportació econòmica 2018 a ASSOCIACIO 

FAMILIARS ALZHEIMER BAIX LLOBREGAT, en execució del conveni en vigor. 
(exp. 2018/71/2244) 

 
82. Proposta d’aprovació de l’aportació econòmica 2018 a ASSOCIACIÓ D'AMICS 

DEL MODELISME FERROVIARI D'ESPLUGUES, en execució del conveni en 
vigor. (exp. 2018/172/2244) 

 
83. Proposta d’aprovació de l’aportació econòmica 2018 a ASOCIACIÓN 

CULTURAL ANDALUZA DE ESPLUGUES, en execució del conveni en vigor. 
(exp. 2018/185/2244) 

 
84. Proposta d’aprovació de l’aportació econòmica 2018 a l’ASSEMBLEA 

COMARCAL CREU ROJA D’ESPLUGUES-SANT JUST DESVERN, en 
execució del conveni en vigor. (exp. 2018/178/2244) 

 
85. Proposta d’aprovació de l’aportació econòmica 2018 a CLUB NATACIÓ 

ESPLUGUES en execució del conveni en vigor. (exp. 2018/195/2244) 
 

86. Proposta de formalització d’un conveni de col·laboració amb AGRUPAMENT 
ESCOLTA I GUIA SANT JORDI, pel desenvolupament del programa d’activitats 
de l’any 2018. (exp. 2018/192/2244) 

 
87. Proposta d’aprovació d’una subvenció a l’ ASSEMBLEA COMARCAL CREU 

ROJA D’ESPLUGUES-SANT JUST DESVERN pel desenvolupament del 
projecte d’atenció urgent a les necessitats bàsiques-alimentació dirigit a famílies 
vulnerables d’Esplugues mitjançant targetes de prepagament, en execució del 
conveni en vigor, any 2018. (exp. 2018/190/2244) 

 
88. Proposta d’aprovació d’una aportació econòmica, en execució del conveni en 

vigor, a FUNDACIÓ PRIVADA CASAL DELS AVIS D’ESPLUGUES per a la 
prestació del servei de menjador social i del servei d’àpats per a persones sense 
sostre, corresponent al segon semestre de 2018. (exp. 2018/3/1378) 

 
89. Proposta de resolució de sol·licituds d'ajuts econòmics, dins l'àmbit d'Acció 

Social, en concepte de beques de Menjador Escolar, curs 2018-2019. (exp. 
2018/1084/2779) 

 
90. Proposta de resolució de sol·licituds d'ajuts econòmics, dins l'àmbit d'Acció 

Social, en concepte de beques d'Activitats Esportives, curs 2018-2019. (exp. 
2018/1085/2779) 
 

 



91. Proposta de resolució de sol·licituds d'ajuts econòmics, dins l'àmbit d'Esports, en 
concepte de beques de Natació Escolar i Transport, curs 2018-2019. (exp. 
2018/1086/2779) 

 
 

 
Precs i preguntes. 
 
Esplugues de Llobregat, 20 de desembre de 2018. 
 
L’alcaldessa 
 
Pilar Díaz Romero 
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