
JGL 14/18 
 

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 13 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. 11/18 corresponent a la sessió ordinària de 

data 16 de març de 2018.   
 
                                       

TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
2. Proposta d’aprovació de la despesa corresponent a la certificació núm. 19 de les 

obres del projecte del camí per a la connexió ciclable entre Barcelona i Esplugues 
de Llobregat per l’avinguda Diagonal (exp. 2017/1/2388). 

 
3. Proposta d’aprovació de la despesa corresponent a la certificació núm. 20 de les 

obres del projecte del camí per a la connexió ciclable entre Barcelona i Esplugues 
de Llobregat per l’avinguda Diagonal (exp. 2017/1/2388). 
 

4. Proposta d’aprovació de la despesa corresponent a la certificació núm. 2 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). 
 

5. Proposta d’aprovació de la despesa corresponent a la certificació núm. 3 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). 
 

6. Proposta de devolució de la garantia dipositada per l’empresa INTERCONTRADE, 
S.L. (exp. 2017/8/1597). 
 

7. Proposta d’autorització de la cessió del traster núm. 8-A de la planta primera de 
l’aparcament de Can Vidalet (exp. 2018/11/1597). 
 

8. Proposta d’autorització de la cessió de la plaça núm. 21 de la planta primera de 
l’aparcament de Can Vidalet (exp. 2018/10/1597). 
 

9. Proposta d’autorització de la cessió de la plaça núm. 54 de l’aparcament del carrer 
Moli núm. 26-36 (exp. 2018/7/1597). 
 



10. Proposta d’autorització de la cessió de la plaça núm. 63 de l’aparcament del carrer 
Moli núm. 26-36 (exp. 2018/8/1597). 
 

11. Proposta d'aprovació de la sol·licitud d’autorització de transmissió amb canvi de 
règim d’un habitatge de protecció oficial de promoció pública (exp. 2018/1/2905). 
 

12. Proposta d’adjudicació del contracte de les obres ordinàries de reforma i millora de 
l’accessibilitat del carrer Sant Gabriel, entre l’avinguda Cornellà i el carrer Serra del 
Montsec (exp. 2017/22/1384). 

 
 

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

 
14. Proposta que consisteix en donar compte de sentències del Jutjat Contenciós 

Administratiu núm. 7 de Barcelona i del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
 

15. Proposta de personació en el recurs contenciós administratiu núm. 394/2017 A del 
Jutjat Contenciós Administratiu número 9 de Barcelona. 

 
16. Proposta d’aprovació de la sol·licitud d’ingrés a l’espai “Esplugues coworking” 

presentada per Esther Salgado (exp. 2018/11/2639). 
 
17. Proposta d’aprovació de la sol·licitud d’ingrés a l’espai “Esplugues coworking” 

presentada per Ivan Márquez Alcalá (exp. 2018/12/2639). 
 

18. Proposta d’aprovació de convocatòria per a la concessió de subvencions per 
afavorir la instal·lació d’activitats econòmiques i l’ocupació de qualitat a Esplugues 
de Llobregat, any 2018 (exp. 2018/3/2637). 

 
19. Proposta d’adjudicació per contracte menor del subministrament de productes 

d’alimentació i accessoris per unitat canina (exp.2018/16/1432). 
 

20. Proposta d’adjudicació per contracte menor del subministrament de material no 
inventariable (exp.2018/15/1432). 

 
21. Proposta d’adjudicació per contracte menor de subministrament i manteniment dels 

micròfons de la sala de plens de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat 
(exp.2018/18/1432). 
 

22. Proposta d’adjudicació del contracte menor relatiu al servei d’adequació ISO 
9001:2015 i auditoria interna. 

 
23. Proposta d’adjudicació del contracte menor relatiu al servei de disseny gràfic 

exp.2018/38/1411). 
 



24. Proposta d’adjudicació del contracte menor relatiu al servei de gravació i edició de 
vídeos sobre esdeveniments municipals i de l’activitat ciutadana 
(exp.2018/43/1411). 

25. Proposta d’adjudicació per contracte menor relatiu al Taller familiar “Un jardí 
modernista” (exp.2018/50/1411). 
 

26. Proposta d’adjudicació del contracte privat que consisteix en l’activitat teatralitzada 
durant “La nit dels museus”. 

 
ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 

 
27. Proposta d'adjudicació del contracte menor per al subministrament i instal·lació de 

carpes per la XXII Fira de la Solidaritat. 
 
28. Proposta d’adjudicació del contracte menor per a la realització de tallers 

d’escriptura. 
 
29. Proposta d’adjudicació del contracte menor per al subministrament de samarretes 

esportives amb motiu de la 8a Cursa Solidària. 
 
30. Proposta d’adjudicació del contracte menor per al servei de coordinació logística de 

la 8a Cursa Solidària. 
 
31. Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l’entitat AMICS DE 

LES SEVILLANES D'ESPLUGUES pel desenvolupament de l’activitat “Sevillanes”, 
any 2017. 

 
32. Proposta d’aprovació dels comptes justificatius de l’entitat GRUP D’ESTUDIS 

D’ESPLUGUES pel desenvolupament de l’activitat “Miscel·lània III. Els records de 
la gent gran”, any 2017. 
 

33. Proposta d’aprovació dels comptes justificatius de l’entitat COLLA DE 
CASTELLERS D'ESPLUGUES pel desenvolupament de la seva programació 
anual, any 2017. 

 
34. Proposta d’aprovació dels comptes justificatius de l’entitat COLLA DELS TRES 

TOMBS D'ESPLUGUES pel desenvolupament de la seva programació anual, any 
2017. 

 
35. Proposta d’aprovació dels comptes justificatius de l’entitat ASSOCIACIÓ DE VEINS 

DISTRICTE PRIMER BARRI CENTRE pel desenvolupament de la seva 
programació anual, any 2017. 
 

36. Proposta d’aprovació dels comptes justificatius de l’ESCOLA BRESSOL 
MONTESA pel desenvolupament de l’activitat “Coneixem el nostre cos”, any 2016. 

 
37. Proposta d’aprovació de l’aportació econòmica al FONS CATALÀ DE 

COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT (quota de socis 2018). 



 
38. Proposta d’aprovació d’ajuts econòmics en concepte de beques de natació escolar, 

curs 2017-2018. 
 
39. Proposta d’aprovació d’ajuts econòmics en concepte de beques de transport de 

natació escolar, curs 2017-2018. 
 

40. Proposta d’aprovació d’ajuts econòmics en concepte de beques de menjador 
escolar, curs 2017-2018. 

 
41. Proposta d'aprovació d'ajuts econòmics en concepte d'emergències socials. 
 
 
Precs i preguntes. 
 
Esplugues de Llobregat, 11 d’abril de 2018. 
 
L’alcaldessa 
 
 
 
Pilar Díaz Romero 
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