
JGL 17/18 
 

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 4 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.14/18 corresponent a la sessió ordinària de data 
13 d’abril de 2018.   

 
                                       

TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
2. Proposta d’adjudicació del contracte menor de subministrament i instal·lació de 

plaques i actualització de retolació de senyalització per a diferents places 
d’aparcament del soterrani de l’edifici Espai Baronda (exp. 2018/32/1432).  
 

3. Proposta d’adjudicació per contracte menor de reparació de les filtracions d’aigua 
que afecten l’interior de l’edifici La NAU (c/ Enric Morera, 46) (exp. 2018/6/1387). 
 

4. Proposta d’adjudicació per contracte menor de reparació de la porta metàl·lica 
d’accés per a vehicles del CEIP Joan Maragall (exp. 2018/7/1387). 
 

5. Proposta d’adjudicació per contracte menor de correcció de defectes elèctrics i 
posterior legalització del quadre d’enllumenat públic ubicat als Jardins de Josep 
Ventura (exp. 2018/8/1387). 
 

6. Proposta d’adjudicació per contracte menor de l’obra civil per a la correcció de 
defectes elèctrics de tres quadres d’enllumenat públic (exp. 2018/9/1387). 
 

7.  Proposta d’adjudicació del contracte mixt de serveis i obres per a la instal·lació 
d’una carpa a la plaça Blas Infante (exp. 2018/1/1437). 
 

8. Proposta d’adjudicació del contracte menor del servei de la segona inspecció 
periòdica reglamentària de les instal·lacions de baixa tensió del CEM de les 
Moreres (exp. 2018/77/1411). 
 

9. Proposta d’adjudicació del contracte menor del servei de tallers d’estalvi energètic 
pels alumnes del CEIP Prat de la Riba i IES Joanot Martorell (exp. 2018/78/1411). 
 

10.  Proposta d’adjudicació del contracte menor del servei de visita guiada en bicicleta 
pel Parc Agrari del baix Llobregat (exp. 2018/79/1411). 
 



11.  Proposta d’adjudicació per contracte menor del servei de la xerrada “La vinya en 
l’art i l’arquitectura” (exp. 2018/80/1411). 
 

12.  Proposta d'aprovació de l’expedient de contractació mitjançant procediment obert 
simplificat i dels plecs de condicions del servei de redacció del projecte modificat 
de construcció del teatre – auditori (exp. 2018/1/3085). 
 

13.  Proposta de concessió de llicència d’obres al senyor PHILLIPP BARTHOLD i la 
senyora MAGALI GONZALEZ per enderrocar un habitatge unifamiliar i les seves 
construccions auxiliars a la finca ubicada al carrer Casal Sant Jordi, núm. 12 
(exp.2018/14/2416). 
 

14.   Proposta de concessió de llicència d’obres a CONGREGACIÓN DE 
LEGIONARIOS DE CRISTO per a executar els treballs de moviment de terres, per 
a l’ampliació de l’escola  Highlands School, ubicada la carrer Manuel Florentín 
Pérez, núm.26 (exp.2018-1-2430). 

 
 

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

 
16.  Proposta d'adjudicació del contracte menor de subministrament de carpes per a la 

Mostra Canvi, el 3 de juny de 2018  (exp. 2018/1/2634). 
 

17.  Proposta d'aprovació de la justificació de la subvenció de comerç de l’any 2017, 
presentada per la Unió de Botiguers d'Esplugues (exp. 2018/57/2243). 
 

18.  Proposta d'aprovació de la justificació de la subvenció de comerç de l’any 2017, 
presentada per l'Associació Comerç Can Vidalet (exp. 2017/170/2244). 

 

 
ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 

 
19.  Proposta d'aprovació del segon pagament dels Premis "Influjove". 

 
20.  Proposta d'adhesió al Sistema Públic d'Equipaments Escènic i Musicals de 

Catalunya (SPEEM). 
 

21.  Proposta d'adjudicació del contracte menor de subministrament de taules i cadires 
per les activitats a la via pública. 
 

22.  Proposta d'adjudicació per contracte menor del servei de lloguer i muntatge de 
carpes per a la Fira d'Entitats d’Esplugues de Llobregat. 
 

23.  Proposta d'adjudicació del contracte menor per a la realització d'activitats de 
sensibilització "Joc sobre rodes" a la Fira d'Entitats d’Esplugues de Llobregat. 



 
24.  Proposta d'adjudicació del contracte menor del servei de coordinació de la Mostra 

VI de teatre infantil i juvenil d'Esplugues de Llobregat. 
 

25.  Proposta d'adjudicació del contracte menor per a l'exposició LGBTI "Som així. 
Quotidianitats lesbianes". 
 

26.  Proposta d'adjudicació del contracte menor del servei de tallers d'educació en 
valors a les escoles i instituts de la ciutat. 
 

27.  Proposta d'adjudicació del contracte menor del servei de l'exposició "A pie de 
valla", del Projecte Primavera Solidària. 
 

28.  Proposta d'adjudicació del contracte menor del servei de teatre "Maleïdes 
Guerres", del Projecte Primavera Solidària. 
 

29.  Proposta d'adjudicació del contracte menor de subministrament de trofeus i 
medalles per a la celebració de la 8a Cursa solidària i balls de saló "Ciutat 
d'Esplugues". 
 

30.  Proposta d'aprovació de la contractació de l’assegurança d'accidents per la 8a 
Cursa solidària. 
 

31.  Proposta d'aprovació de la pròrroga del servei d'atenció domiciliària.  
 

32.  Proposta d'aprovació de la despesa del conveni de col·laboració amb el Col·legi 
de Veterinaris en matèria de gestió del cens municipal d'animals de companyia, 
any 2018. 
 

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

34.  Proposta d’aprovació d’ajuts econòmics en concepte de beques de diverses 
activitats, curs 2017-2018. 
 

35.  Proposta d’aprovació de la justificació de la subvenció atorgada a ASSOCIACIÓ 
CULTURAL TARAS SCHEVCHENKO pel desenvolupament de l’activitat “La festa 
de Taras Schevchenko”, l'any 2017. 
 

36.  Proposta d’aprovació de la justificació de la subvenció atorgada a ASSOCIACIÓ 
CULTURAL TARAS SCHEVCHENKO pel desenvolupament de l’activitat “La festa 
del Parc dels Torrents”, l'any 2017. 
 

37.  Proposta d’aprovació de la justificació de la subvenció atorgada a ASSOCIACIÓ 
DE DONES DE LA PLANA pel desenvolupament de la programació anual, l'any 
2017. 
 



38.  Proposta d’aprovació de la justificació de la subvenció atorgada a COLLA DE 
DIABLES D'ESPLUGUES LES TORIES pel desenvolupament de la programació 
anual, l'any 2017. 
 

39.  Proposta d’aprovació de la justificació de la subvenció atorgada a PROA, 
ASSOCIACIÓ PRO DISMINUÏTS PSIQUICS pel desenvolupament de la 
programació anual, l'any 2017. 
 

40.  Proposta d’aprovació de la justificació de la subvenció atorgada a CORAL 
MUSICORUM ESPLUGUES pel desenvolupament de la programació anual, l'any 
2017. 
 

41.  Proposta d’aprovació de la justificació de la subvenció atorgada a CENTRE 
D'ESTUDIS COMARCALS DEL BAIX LLOBREGAT pel desenvolupament de la 
programació anual, l'any 2017. 
 

42.  Proposta d’aprovació de la justificació de la subvenció atorgada a FUNDACIÓ 
SANTA MAGDALENA pel desenvolupament de l’activitat “Sastrinyols”, l'any 2017. 
 

43.  Proposta d’aprovació de l’aportació econòmica sol·licitada per l’entitat A.V.V. LA 
PLANA per a l’any 2018, en execució del conveni plurianual en vigor. 
 

 
Precs i preguntes. 
 
Esplugues de Llobregat, 2 de maig de 2018. 
 
L’alcaldessa 
 
Pilar Díaz Romero 
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