
JGL 23/18 
 

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 15 de juny 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. 21/18 corresponent a la sessió ordinària de 
data 1 de juny de 2018.   

 
                                       

TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
2. Proposta d’adjudicació per contracte menor del servei de retirada de residus de la 

construcció mitjançant contenidors oberts i sacs de runa (exp. 2018/149/1411). 
 

3. Proposta d’adjudicació per contracte menor del subministrament per a l’ampliació 
de llocs de treball i retolació a l’espai Coworking de l’edifici municipal el Molí (exp. 
2018/49/1432). 
 

4. Proposta d’adjudicació del contracte menor per a la substitució de vidres trencats i 
per a la reparació de filtracions d’aigua a l’edifici La Baronda (exp. 2018/12/1387). 
 

5. Proposta d’adjudicació del contracte menor per a la substitució de la climatització al 
Departament de Serveis Econòmics i Intervenció (exp. 2018/13/1387). 
 

6. Proposta d’adjudicació per contracte menor del servei de redacció del projecte 
executiu per a la correcció de defectes i millora de la instal·lació de climatització i 
gas del CF Molí (exp. 2018/148/1411). 
 

7. Proposta d’adjudicació per contracte menor del lloguer d’un mòdul prefabricat per 
donar servei al CF Molí durant les obres de reforma i rehabilitació dels vestuaris 
(exp. 2018/50/1432). 
 

8. Proposta d’aprovació de la pròrroga del servei de suport a les Unitats Operatives 
per al muntatge d'actes i trasllats (exp. 2018/10/1408). 

 
9. Proposta de denegació de la sol·licitud formulada per EASYPARK ESPAÑA, S.L.U. 

(exp. 2018/477/2360). 
 

10.  Proposta d’aprovació definitiva del Projecte d'Urbanització complementari del 
sector afectat pel soterrament de les línies elèctriques aèries d'alta tensió de 
FECSA, obra extrasectorial OE:02 (exp. 2017/1/2290)  

 



11.  Proposta resolució de les al·legacions presentades i d’aprovació definitiva del 
Projecte d'Urbanització del PAU “Tres Molinos-Pla parcial el Gall”, delimitat per la 
modificació puntual del Pla general metropolità a l’àmbit discontinu, (exp. 
2017/1/2288). 

 
12.  Proposta d’aprovació inicial del Pla especial del pavelló esportiu situat a l’avinguda 

Països Catalans, núm. 50 (exp. 2017/3/2263). 
 

13.  Proposta d'aprovació per contracte menor del servei d'assistència tècnica per a la 
valoració del cost del manteniment dels nous mercats municipals. 

 
 

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

 
15.  Proposta per declarar en situació de jubilació forçosa per edat a un funcionari. 

 
16.  Proposta que consisteix en donar compte de la jubilació forçosa per edat d'un 

treballador laboral. 
 

17.  Proposta d'aprovació de sol·licituds de subvencions a l'AMB, en el marc del 
programa metropolità de suport a les polítiques socials municipals (exp. 
2018/45/2646). 
 

18.  Proposta de contractació del taller "Eines gratuïtes al núvol d'internet per gestionar 
la teva empresa " (exp. 2018/143/1411). 
 

19.  Proposta d'aprovació del conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de l’Hospitalet 
de Llobregat per a la promoció de l'activitat econòmica (exp. 2018/17/2639). 
 

20.  Proposta de modificació del règim de funcionament de l’Esplugues Coworking. 
 

21.  Proposta d’adjudicació per contracte menor pel desenvolupament de l’auditoria 
externa de certificació ISO 9001:2015 (exp. 2018/144/1411). 
 

22.  Proposta d’adjudicació per contracte menor de subministrament de les millores al 
portal Esplugues Obert (exp. 2018/48/1432). 
 

23.  Proposta d’adjudicació per contracte menor del subministrament de plaques de 
guals (exp.1432-46-2018). 

 
ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 

 
24.  Proposta d’aprovació del servei de lloguer de carpes per a la realització de la 

Festa de la Percussió (exp.2018/145/1411). 
 

25.  Proposta d’aprovació del subministrament de samarretes per a la realització del 
programa ESPLUESTIU 2018 (exp. 2018/47/1432). 



 
26.  Proposta d’aprovació del servei de monitoratge de reforç d’alumnes amb diversitat 

funcional (exp. 2018/147/1411). 
 

27.  Proposta d’aprovació del servei de lloguer i transport de taules i cadires per la fi de 
temporada de l’A.E. Penya Esplugues de futbol sala (exp. 2018/146/1411). 
 

28.  Proposta d’aprovació de la justificació de la subvenció atorgada l'any 2017 a 
ASSOCIACIÓ ESPLAI DE JUBILATS I PENSIONISTES CAN CLOTA, pel 
desenvolupament del programa d’activitats (exp. 2018/54/2244). 
 

29.  Proposta d’aprovació de la justificació de la subvenció atorgada l'any 2017 a 
PRODUCCIONS DEL BARRI, pel desenvolupament de l’activitat “Esplugues Meets 
Jamaica” (exp. 2018/5/2244). 
 

30.  Proposta d’aprovació de la justificació de la subvenció atorgada l'any 2017 a 
GRUP DE JOVES STA. GEMMA-SANT ANTONI EN EL LLEURE, pel 
desenvolupament del programa d’activitats. 
 

31.  Proposta d’aprovació de la justificació de la subvenció atorgada a ESPLUGA 
VIVA, en concepte de justificació del programa d’activitats “Casal d’estiu d’anglès” i 
modificació puntual del conveni en vigor, any 2017. 
 

32.  Proposta d’aprovació de la justificació de la subvenció atorgada l'any 2017 a 
ESPLUGA VIVA en concepte de justificació del programa d’activitats “Casal d’estiu 
infantil i jove”. 
 

33.  Proposta de formalització del conveni de col·laboració amb l'entitat ESPLUGA 
VIVA, pel desenvolupament del programa “Casal d’estiu”, any 2018 (exp. 
2018/153/2244). 
 

34.  Proposta de rectificació parcial de l’aprovació per JGL d'ajuts econòmics puntuals 
en concepte d’emergències socials. 
 

35.  Proposta d’aprovació d'ajuts econòmics puntuals en concepte d'emergències 
socials (exp. 2018/21/2883). 

 
Precs i preguntes. 
 
Esplugues de Llobregat, 13 de juny de 2018. 
 
L’alcaldessa 
 
Pilar Díaz Romero 
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