
JGL 12/19 
 

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 29 de març 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. 11/19 corresponent a la sessió ordinària de 
data 22 de març de 2019.  
 
  

TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
2. Proposta d’adjudicació per contracte menor del subministrament de mobiliari 
urbà, 16 escocells, 11 fonts, 5 pilones, 12 papereres i 20 tapes de registre per 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat (2019/3112/1411). 
 
3. Proposta de requeriment de la garantia definitiva del contracte de les obres 
ordinàries de reforma i millora de l’accessibilitat del carrer Ignasi Iglesias i carrer 
Tomàs Bretón (exp. 2018/11/3084). 
 
4. Proposta de requeriment de la garantia definitiva del contracte de les obres 
ordinàries de reforma i millora de l’accessibilitat del carrer Emili Juncadella (exp. 
2018/9/3084). 
 
5. Proposta d’adjudicació per contracte menor del subministrament d’escenari 
sense coberta per al departament de manteniment i espai públic de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat (2019/2754/1432). 
 
6. Proposta d’adjudicació per contracte menor del servei de manteniment correctiu 
i reprogramació de reguladors de les instal·lacions semafòriques no afectades per 
tramvia, d’Esplugues de Llobregat (2019/2753/1411). 
 
7. Proposta d’adjudicació per contracte menor de les obres d’enderroc  previ a la 
reparació dels vestuaris del camp de futbol del Molí. (2019/3226/1387). 
 
8. Proposta d’adjudicació per contracte menor, del servei de manteniment i gestió 
de la xarxa de telecomunicacions de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat (exp. 
2019/3452/1411). 
 
9. Proposta d'aprovació de l’expedient de contractació mitjançant procediment 
obert simplificat i dels plecs de condicions econòmiques administratives del 
contracte d'obres per a l'execució de la substitució de gespa artificial del camp de 
futbol el Molí. (exp. 2019/3499/3084) 
 



10. Proposta per concedir llicència al senyor S. B. R. per executar obres de 
reforma interior de l’habitatge 2n 1a i col·locació d’una escala interior per a la unió 
amb l’habitatge àtic de l’edifici plurifamiliar entre mitgeres situat al passatge Joan 
Brillas, núm. 6  d'aquesta població. (Expedient 2018/32/2416) 
 
11. Proposta d’autorització de la cessió d’ús de la plaça d’aparcament número 907 
de la planta soterrani 3 de l’aparcament de vehicles de Can Vidalet 
(exp.1597/2019/1457). 
 
12. Proposta d’autorització de la cessió d’ús de la plaça núm. 99 del soterrani 1 
del l’aparcament de vehicles d’Àngel Guimerà (exp.1597/2018/44). 
 
13. Proposta d’inadmissió a tràmit de la revisió d'ofici per actes nuls, instada pel 
Ministerio de Hacienda y Función Pública. (exp. 2301/2017/2)  
 
 

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS 
 
14. Proposta d’aprovació de relacions de despeses i reconeixement d’obligacions. 
 
15. Proposta d’adjudicació del contracte menor per a la prestació del servei 
d’instal·lació, configuració, manteniment i servei helpdesk. (exp. 2019/1411/3196) 
 
16. Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació del subministrament per 
a la renovació del parc informàtic, instal·lació, configuració, manteniment i el servei 
de helpdesk. (exp. 2019/298/1428) 
 
17. Proposta d’aprovació d’un Conveni Marc amb la Facultat de Biologia  i 
aprovació annex pràctiques d'un alumne. (exp. 2019/3473/1374) 
 
18. Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació del contracte menor del 
Servei de Prevenció de Riscos Laborals.  (exp. 2019/3336/1411) 
 
19. Proposta de declaració en situació d’excedència voluntària per interès 
particular d'un treballador laboral.  (exp.  2019/3468/1483) 
 
20. Proposta de desestimació sol·licitud subvenció per afavorir la instal·lació 
d’activitats econòmiques. (exp. 2019-2641-722) 
 
21. Proposta de desestimació sol·licitud subvenció per afavorir la instal·lació 
d’activitats econòmiques. (exp. 2019-2641-1278) 
 
22. Proposta de desestimació sol·licitud subvenció per afavorir la instal.lació 
d’activitats econòmiques. (exp. 2019-2641-1349) 
 
23. Proposta de desestimació sol·licitud subvenció per afavorir la instal.lació 
d’activitats econòmiques. (exp. 2019-2641-732) 
 



24. Proposta de desestimació sol·licitud subvenció per afavorir la instal.lació 
d’activitats econòmiques. (exp. 2019-2641-727) 
 
25. Proposta de resolució de convocatòria per a l’atorgament de llicències de 
parades als mercats de vendes no sedentàries. (exp. 2018/2618/74) 
 
 

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 
 
26. Proposta d’adjudicació del contracte menor per a realitzar el servei de mediació 
ciutadana. (2019/3286/1411) 
 
27. Proposta d’adjudicació del contracte menor per a realitzar el subministrament de 
material LGTBI. (2019/3305/1432) 
 
28. Proposta d’adjudicació de contracte menor per a realitzar el servei d’autocars per 
traslladar als alumnes de l’escola Joan Maragall a la piscina del CEM La Plana. 
(2019/3287/1411) 
 
29. Proposta d’aprovació del segon pagament relatiu al Projecte II Influjove curs 2018-
2019. (2018/4/2748) 
 
30. Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre Acció Planetària-Dentistes 
sobre rodes i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. (2019/1760/1374) 
 
31. Proposta de resolució de sol·licituds d’ajuts econòmics, dins l’àmbit d’Acció Social, 
en concepte de beques d’educació en el lleure, curs 2018-2019. (2018/3314/2779) 
 
32. Proposta d’aprovació de la convocatòria del concurs de subvencions de Carnaval, 
any 2019. (2019/2773/2243) 
 
33. Proposta d’aprovació de la quota de soci anual al FONS CATALÀ DE 
COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT, any 2019. (2019/1770/2244) 
 
34. Proposta aprovació aportació 2019 a l’ESBART VILA D’ESPLUGUES en execució 
de conveni en vigor. (2019/1404/2244) 
 
35. Proposta de justificació d’una subvenció atorgada en 2018 a l’ESBART VILA 
D’ESPLUGUES per les activitats de conveni. (2018/22/2244) 
 
36. Proposta de justificació d’una subvenció atorgada a ASSOCIACIÓ COMARCAL 
CREU ROJA ESPLUGUES pel projecte de Cooperació al Desenvolupament de l’any 
2017. (2018/176/2244) 
 
37. Proposta de justificació d’una subvenció atorgada a l’IES JOANOT MARTORELL 
pel projecte de Cooperació al Desenvolupament de l’any 2017. (2018/125/2244) 
 



38. Proposta de justificació d’una subvenció atorgada a la FUNDACIÓ JOSEP 
COMAPOSADA pel projecte de Cooperació al Desenvolupament de l’any 2017. 
(2018/163/2244) 
 
39. Proposta de justificació d’una subvenció atorgada a ASSOCIACIÓ DIAS pel 
projecte de Cooperació al Desenvolupament de l’any 2017. (2018/119/2244) 
 
40. Proposta de justificació d’una subvenció atorgada en 2018 a l’ASSOCIACIÓ 
CULTURAL TARAS SCHEVCHENKO per l’activitat “Festa al Parc dels Torrents”. 
(2018/97/2243) 
 
41. Proposta de justificació d’una subvenció atorgada en 2018 a la COORDINADORA 
D'ASSOCIATS PER LA LLENGUA D'ESPLUGUES per l’activitat “Correllengua”. 
(2018/2/2243) 
 
42. Proposta de justificació d’una subvenció atorgada en 2018 a l’ASSOCIACIÓ DE 
VEÏNS DISTRICTE PRIMER BARRI CENTRE per les activitats de conveni. 
(2018/96/2244) 
 
43. Proposta de justificació d’una subvenció atorgada en 2018 a la PENYA MOTERA 
CILINDROS REBELDES per les activitats de conveni. (2018/130/2244) 
 
44. Proposta de justificació d’una subvenció atorgada en 2018 l’ASSOCIACIÓ 
CULTURAL SOCIETAT CORAL CENTENÀRIA LA COLOMA per les activitats de 
conveni. (2018/167/2244) 

 
 
Precs i preguntes. 
 
Esplugues de Llobregat, 28 de març de 2019. 
 
L’alcaldessa 
 
Pilar Díaz Romero 
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