
JGL 12/18 
 

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 23 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. 8/18 corresponent a la sessió ordinària de 
data 23 de febrer de 2018.   

 
 
                                       

TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
2. Proposta d’adjudicació per contracte menor del subministrament de material de 
ferreteria a l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat (exp. 2018/8/1432). 
 
3. Proposta d’adjudicació per contracte menor del subministrament de materials per 
a la construcció i obra del manteniment de la via pública i equipaments que realitza la 
Brigada Municipal de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat (exp. 2018/11/1432). 

 
4. Proposta d’adjudicació per contracte menor dels treballs de senyalització 
necessaris pel pas de l'EP1, arran de la millora de la seva freqüència (exp. 
2018/4/1387). 

 
5. Proposta d’adjudicació per contracte menor dels treballs de posada en hora i de 
manteniment dels rellotges del Pont d'Esplugues, del Mercat de la Plana i de la plaça 
Santa Magdalena (exp. 2018/5/1387). 

 
6. Proposta d’adjudicació  per contracte menor del subministrament de materials 
per a reparacions de la xarxa de reg de les zones verdes municipals de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat (exp. 2018/12/1432).  

 
7. Proposta d’adjudicació per contracte menor del subministrament de materials per 
a reparacions dels jocs infantils de les zones verdes municipals de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat (exp. 2018/13/1432). 

 
8. Proposta de devolució de la garantia definitiva corresponent al servei de redacció 
del projecte bàsic i executiu de reforma i millora de l’accessibilitat de diferents carrers 
d’Esplugues de Llobregat, Lot 1: carrer Francesc LLunell (exp. 2018/1/1408). 

 
9. Proposta d’aprovació inicial del Pla especial d’equipaments de l’avinguda Jacint 
Esteva Fontanet, 105 d’Esplugues de Llobregat promogut per l’Associació Cultural 
Col·legi Alemany “San Alberto Magno” (exp. 2017/2/2266). 



 
10. Proposta de concessió de llicència per l’execució d’obres a la Sra. YOLANDA 
SANCHEZ GOMEZ, per enderrocar l’edificació ubicada a l’avinguda Muntanyenca, 
núm.1-3 d’Esplugues de Llobregat (exp.2018/9/2416). 

 
 
 

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS 
 
11. Proposta d’aprovació de relacions de despeses i reconeixement d’obligacions. 
 
12. Proposta d’aprovació de l’aplicació de l’incentiu per rendiment de l’exercici 2017. 

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

 
14. Proposta d'aprovació relativa a la modificació de l'Oferta Pública d'Ocupació de 
l’exercici 2017.  

 
15. Proposta d'aprovació relativa a l'aprovació de l'Oferta Pública d'Ocupació de 
l’exercici 2018. 
 
16.  Proposta d'aprovació relativa a la línia de subvencions destinades a la 
contractació per empreses i entitats de persones en situació d'atur residents a 
Esplugues de Llobregat, en el marc del Programa complementari de foment de 
l'ocupació local 2017-2018 de la Diputació de Barcelona (exp.2018/22/2646). 

 
17. Proposta d'adjudicació mitjançant un contracte menor del servei de docència a 
l'empresa CIMA (CIF B60993953), (exp. 2018/20/2646). 

 
18. Proposta d'adjudicació mitjançant un contracte menor del servei de docència a 
l'empresa GESEM CONSULTORIA I FORMACIÓ (CIF B60441292), (exp. 
2018/21/2646). 

 
19. Proposta d’adjudicació mitjançant contracte menor del servei de redacció de la 
primera fase d’un Pla de projecció internacional, durant l’any 2018 (exp. 2018/8/1411). 

 
20. Proposta d’adjudicació mitjançant contracte menor del servei de cobertura 
fotogràfica d’esdeveniments municipals i d’activitat ciutadana, durant l’any 2018 (exp. 
2018/27/1411). 
 
21. Proposta d’adjudicació mitjançant contracte menor del servei de neteja d’interior 
de vehicles adscrits al Servei de Policia Local, durant l’any 2018 (exp. 2018/29/1411). 

 
22. Proposta d’adjudicació mitjançant contracte menor del servei de manteniment i 
reparació de motocicletes adscrites al Servei de Policia Local i Consergeria de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, durant l’any 2018 (exp. 2018/28/1411). 

 



23. Proposta d’adjudicació mitjançant contracte menor del subministrament de 
determinat material per a unitats tècniques de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat 
(exp. 2018/10/1432). 

 
ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 

 
24. Proposta d’aprovació d’un conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del 
Baix Llobregat per a la realització de les activitats de control i tractament de mosquits, 
any 2018. 
 
25. Proposta d’aprovació d’un conveni de col·laboració amb el Consell Esportiu del 
Baix Llobregat pel foment de l’esport en edat escolar.  

 
26. Proposta d’aprovació de la subvenció anual a favor de la FUNDACIÓ 
ASPROSEAT PROA ESPLUGUES, any 2018. 
 
27. Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l’entitat COLLA DE 
BOIETS ESQUITXAFOCS en concepte de liquidació de la subvenció atorgada pel 
desenvolupament de l'activitat "Subvenció especial per a vestits ", any 2017. 

 
28. Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l’entitat 
ASSOCIACIÓ D'AMICS DEL MODELISME FERROVIARI D'ESPLUGUES en concepte 
de liquidació de la subvenció atorgada pel desenvolupament de la programació anual 
d’acord al conveni vigent, any 2017. 

 
29. Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l'ESCOLA GRAS I 
SOLER en concepte de liquidació de la subvenció atorgada pel desenvolupament de 
la programació anual d’acord al conveni vigent, any 2016. 

 
30. Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l’entitat XARXA 
DE DONES EMPRENEDORES D'ESPLUGUES en concepte de liquidació de la 
subvenció atorgada pel desenvolupament de l'activitat "Edició del llibre Un llibre de 
Dones", any 2017. 

 
31. 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 ESPLUGA VIVA. 

 
32. Proposta d’aprovació d’ajuts econòmics dins l’àmbit d’Acció Social en concepte 
de beques d'educació en el lleure, curs 2017-2018. 

 
33. Proposta d’aprovació d’ajuts econòmics dins l’àmbit d’Acció Social en concepte 
de beques d'activitats esportives, curs 2017-2018. 

 
34. Proposta d'aprovació d'ajuts econòmics puntuals dins l'àmbit d'Acció social en 
concepte d'emergències socials. 

 



35. Proposta de concessió d’ajuts econòmics per l’Impost sobre Béns Immobles per 
a persones en situació de vulnerabilitat social, exercici 2017. 
 
 
 
Precs i preguntes. 
 
Esplugues de Llobregat, 21 de març de 2018. 
 
L’alcaldessa 
 
Pilar Díaz Romero 
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