
JGL 18/18 
 

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 11 de maig 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. 15/18 corresponent a la sessió ordinària de data 

20 d’abril de 2018.   
 
                                       

TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
2. Proposta de concessió de llicència d’obres per construir una piscina a l’habitatge 

plurifamiliar aïllat situat al carrer Pau Casals, núm.10 (exp. 2018/19/2416).  
 

3. Proposta d’aprovació de la despesa corresponent a la certificació núm. 4 de les obres 
de la millora de jardineria i xarxa de reg del camí per a la connexió ciclable entre 
Barcelona i Esplugues de Llobregat per l’avinguda Diagonal (exp. 2018/3/2388). 
 

4. Proposta d’aprovació definitiva de la modificació del projecte d’urbanització del 
sector afectat pel soterrament de les línies elèctriques aèries d’alta tensió de FECSA, 
pel que fa a la zona verda de l’entorn de l’Escola Isabel de Villena i OC03: obra 
complementària Murs Escola Isabel de Villena (exp. 2017/1/2287). 
 

5. Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació mitjançant procediment obert 
simplificat i dels plecs de condicions del subministrament de senyalització vertical i 
altres materials d’abalisament. 
 

6. Proposta d’adjudicació del contracte menor per a la realització de les inspeccions 
periòdiques de baixa tensió de diferents edificis i elements urbans.  
 

7. Proposta d’adjudicació del contracte menor per a la realització dels treballs de 
reparació de la persiana motoritzada de l’AAVV EL CENTRE. 
 

8. Proposta d’adjudicació del contracte menor per a la realització del servei i 
desenvolupament de la dinamització mediambiental de l’exposició a l’Aula 
d’Educació Ambiental del parc de Can Vidalet. 
 

9. Proposta d’adjudicació del contracte menor per a la realització del servei de 
l’assistència tècnica per a la coordinació de seguretat i salut de les obres ordinàries 
de reforma i millora de l’accessibilitat del carrer Sant Gabriel. 
 



10.  Proposta d’adjudicació del contracte menor del subministrament de vestuari i EPIs 
per al personal de nova incorporació de Pla d'Ocupació.  

 
11.  Proposta d’autorització de la cessió de la plaça núm. 282 de la planta segona de 

l’aparcament del carrer Angel Guimerà. 
 

12.  Proposta d’aprovació de la sol·licitud a l'AMB de la pròrroga de la subvenció per a 
l’execució de projectes de carrils bici i altres vies ciclables (exp. 2017/6/2240). 

 
 

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS 
 
13.  Proposta d’aprovació de relacions de despeses i reconeixement d’obligacions. 

 
14.  Proposta que consisteix en donar compte d’una sentència del Jutjat Contenciós 

Administratiu núm. 17 de Barcelona. 
 

15.  Proposta d'aprovació del pagament l’Associació de Coworkings de Catalunya 
“COWOCAT” de la quota de l’any 2018 (exp. 2018/13/2639). 
 

16.  Proposta d’aprovació dels convenis de col·laboració per a la realització de 
pràctiques professionals no laborals amb entitats i empreses (FOAP 2017) 
(exp.2018/35/2646).  
 

17.  Proposta d’aprovació de la sol·licitud d’accés a la xarxa SITMUN del catàleg de 
serveis de la Diputació de Barcelona (exp. 2018/2/2936). 
 

18.  Proposta d’adjudicació del contracte menor del servei de maquetació de la revista 
municipal El Pont i de diversos rètols municipals (exp. 2018/56/1411). 
 

19.  Proposta d’adjudicació del contracte menor del servei de disseny gràfic durant l’any 
2018 (exp. 2018/87/1411). 
 

20.  Proposta d’adjudicació del contracte menor del servei d’impressió de publicacions 
municipals de baix tiratge durant l’any 2018 (exp. 2018/74/1411). 
 

21.  Proposta d’adjudicació del contracte menor del servei de manteniment dels dominis  
APP ‘Camins saludables’ i enquesta mensual El Pont, durant l’any 2018 (exp. 
2018/75/1411). 
 

22.  Proposta d’adjudicació del contracte menor del servei de gestió de renovació de 
marques registrades per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, durant l’any 2018 
(exp. 2018/1/1351). 
 

23.  Proposta d’adjudicació del contracte menor del servei d’embalatge i transport de 
tres obres artístiques (exp. 2018/99/1411). 
 

24.  Proposta d’aprovació dels objectius generals de l'organització, any 2018 (exp. 
2018/1/1282). 



 
ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 

 
25.  Proposta d’adjudicació del contracte menor de subministrament de lavabos químics 

per la Festa de la Gent Gran.  
 

26.  Proposta d’adjudicació del contracte menor del servei de música en directe del ball 
de la Festa de la Gent Gran.  
 

27.  Proposta d’adjudicació del contracte menor del servei de seguretat de la Festa de 
la Gent Gran.  
 

28.  Proposta d’adjudicació del contracte menor del servei d’àpat de la Festa de la Gent 
Gran. 
 

29.  Proposta d’adjudicació del contracte menor de lloguer d’un espai per realitzar la 
representació i assajos de l’obra de teatre de l’Associació de Dones de La Plana, 
2018. 
 

30.  Proposta d’adjudicació del contracte menor per a l’adquisició de 3 aparells DEA’s. 
 

31.  Proposta d’adjudicació del contracte menor del servei d’exposició “Esport i 
moviment LGBTI". 

 
32. Proposta d’adjudicació del contracte menor del servei de taller de gimnàstica 

artística, dins del Programa PAEC. 
 

33.  Proposta d’adjudicació del contracte menor del servei de transport, dins el programa 
“Cap infant sense saber nedar”. 
 

34.  Proposta d’adjudicació del contracte menor del servei de jornades d’orientació 
escolar, dins del Programa PAEC. 

 
35. Proposta d’aprovació per contracte menor del lloguer d’un rocòdrom per a la Fira 

d’Entitats. 
 

36.  Proposta d’acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per 
al finançament de l’àmbit de Benestar Social, en el marc de catàleg de serveis 2018.  
 

37.  Proposta d’aprovació de la justificació de la subvenció atorgada a COLLA INFANTIL 
BOIETS ESQUITXAFOCS pel desenvolupament de la programació anual, any 2017.   
 

38.  Proposta d’aprovació de la justificació de la subvenció atorgada a CLUB BASQUET 
NOU ESPLUGUES pel desenvolupament de la programació anual, any 2017. 
 

39.  Proposta d’aprovació de la justificació de la subvenció atorgada a MOTO CLUB 
ESPLUGUES pel desenvolupament de l’activitat “Organització Motor Baix Clàssic 
d'Esplugues 2017”. 
 



40.  Proposta d’aprovació de la justificació de la subvenció atorgada a MOTO CLUB 
ESPLUGUES pel desenvolupament de l’activitat “Dia de la moto activa 2017 - Trial 
de nens/es”. 
 

41.  Proposta d’aprovació de la justificació de la subvenció atorgada a CORDIBAIX pel 
desenvolupament de la programació anual, any 2017. 
 

42.  Proposta d’aprovació de la justificació de subvenció atorgada a LA PLANA CLUB 
DE FUTBOL pel desenvolupament de l’activitat "Competició federada futbol IV 
Territorial", any 2017. 
 

43.  Proposta d’aprovació de la justificació de la subvenció atorgada a ATHLETIC CAN 
VIDALET FC pel desenvolupament de l’activitat "Amateur Federat Veterans", any 
2017. 
 

44.  Proposta d’aprovació de la justificació de la subvenció atorgada a FUNDACIÓ PRO- 
DISMINUÏTS PSÍQUICS FINESTRELLES pel desenvolupament de l’activitat 
"Campionat Catalunya Basquet", any 2017. 
 

45.  Proposta d’aprovació de la justificació de la subvenció atorgada a FUNDACIÓ PRO- 
DISMINUÏTS PSÍQUICS FINESTRELLES pel desenvolupament de l’activitat 
"Campionat de natació", any 2017. 
 

46.  Proposta d’aprovació d'una aportació econòmica a ASSOCIACIÓ DE DONES DE 
LA PLANA per a l’any 2018, en execució del conveni plurianual en vigor. 
 

47.  Proposta d’aprovació d'una aportació econòmica a ASSOCIACIÓ ESPLAI 
JUBILATS I PENSIONISTES EL GALL per a l’any 2018, en execució del conveni 
plurianual en vigor. 
 

48.  Proposta d'aprovació d'ajuts econòmics puntuals en concepte d'emergències 
socials. 
 

49.  Proposta de resolució de sol·licituds d’ajuts econòmics en concepte de beques de 
menjador d'escoles bressol, curs 2017-2018. 
 

50.  Proposta de resolució de sol·licituds de tarifació social d'assistència a escoles 
bressol, curs 2017-2018. 

 
 
 
Precs i preguntes. 
 
Esplugues de Llobregat, 9 de maig de 2018. 
 
L’alcaldessa 
 
Pilar Díaz Romero 
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