
JGL 43/18 
 

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 dimecres 5 de desembre 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 
 

 
TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 
1. Proposta d’aprovació per contracte menor del subministrament d’equips de 

climatització en règim de lloguer per condicionar el poliesportiu Can Vidalet amb 
motiu de la instal.lació del parc de jocs de reis a Can Vidalet. (2018/85/1342) 
 

2. Proposta d’aprovació del contracte d’obres ordinàries de reforma i millora de les 
escoles d’Esplugues de Llobregat, mitjançant procediment obert simplificat. 
(2018/17/1384) 
 

3. Proposta d’aprovació de l'expedient de contractació, mitjançant procediment 
obert, del subministrament de  carburant amb destí als vehicles municipals dels 
serveis de policia local, manteniment i espai públic de l’Ajuntament d’Esplugues 
de Llobregat.  (2018/3/1428). 

 
4. Proposta d’acord d’aprovació d'expedient de contractació, mitjançant 

procediment obert simplificat, del contracte d’obres per a l’execució de 
l’equipament per a ús de casal de barri i urbanització zona annexa – Ciutat 
Diagonal d’Esplugues de Llobregat (exp. 2018/18/1384). 

 
5. Proposta de modificació del contracte de les obres ordinàries incloses al 

projecte executiu del col·lector del Torrent de Can Clota. (2017/11/1384).  
 

6. Proposta d’autorització de la cessió d’ús de la plaça d’aparcament núm. 537 
soterrani 2 de Can Vidalet. (2018/34/1597). 

 
7. Proposta d’aprovació de l’autorització de la despesa per import de 5.400 euros, 

corresponents al “Projecte Executiu del pas de connexió entre els dos àmbits del 
Parc dels Torrents” (Xarxa de Governs Locals 2016-2019/Catàleg de Serveis 
2018). (2018/18/2240) 

 
 

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS 
 

8. Proposta d’aprovació de relacions de despeses i reconeixement d’obligacions. 
 



9. Proposta d’aprovació per contracte menor per a la millora de la projecció 
turística del patrimoni i la ciutat d’Esplugues, mitjançant la producció de material 
promocional. (2018/1432/90) 
 

10. Proposta d’aprovació de l’addenda del conveni de col·laboració entre el 
Consorci de Turisme del Baix Llobregat, Tramvia Metropolità i els Ajuntaments 
de Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant 
Joan Despí  i Sant Just Desvern. (2018/1376/6) 
 

11. Proposta d’aprovació de la distribució i abonament en nòmina de l’increment 
retributiu 0’30% de la massa salarial al personal d’aquest Ajuntament. 
(2018/1510/29) 
 

12. Proposta per donar-se per assabentat del canvi de denominació social de 
l’empresa Microsistemes per Saytel. (2018/1343/2) 

 
 
 

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 
 

 

13. Proposta d’adjudicació del contracte del servei de control i recepció del CEM 
Les Moreres. (2018/14/1408) 

 
14. Proposta d’adjudicació de contracte menor per al muntatge i decoració de la 

carrossa d’en Fanguet i comparsa d’acompanyament amb motiu de la 
Cavalcada de reis 2019. (2018/344/1411) 

 
15. Proposta d’adjudicació de contracte menor per a la realització del Parc de Jocs 

de Reis 2019. (2018/350/1411) 
 

16. Proposta d’adjudicació de contracte menor per a la realització de la producció,  
coordinació i animació de l’espectacle de Benvinguda als Reis i la rua de la 
Comitiva, amb motiu de la Cavalcada de reis 2019. (2018/348/1411) 

 
17. Proposta d’adjudicació de contracte menor per a la realització del disseny i 

execució de l’espectacle de Benvinguda a Ses Majestats els Reis Mags a 
Esplugues de Llobregat 2019. (2018/349/1411) 

 
18. Proposta d’adjudicació de contracte menor del lloguer de l’estructura del 

portador d’or a la Cavalcada de Reis 2019. (2018/346/1411) 
 

19. Proposta d’aprovació de la devolució de fiança en referència a la contractació 
del servei per a la realització del concert estrella de Carlos Baute, any 2018.  
(2018/1/1407) 
 

20. Proposta d’aprovació de la justificació d'una subvenció atorgada l'any 2017 a la 
CONGREGACIÓ DE MONGES DOMINIQUES DE SANTA MARIA DE MONT–
SIÓ, pel desenvolupament de l’activitat de conveni. (2017/32/2244) 



 
21. Proposta d’aprovació de la justificació d'una subvenció atorgada l'any 2017 a 

BOC DE BITERNA, pel desenvolupament de l’activitat “20 anys de Boc de 
Biterna” (2018/161/2244) 

 
22. Proposta d’aprovació de la justificació d'una subvenció atorgada l'any 2017 a 

BOC DE BITERNA pel desenvolupament de l’activitat de conveni. (2017/8/2244) 
 

23. Proposta d’aprovació de l’aportació econòmica 2018 a BOC DE BITERNA en 
execució del conveni en vigor (2018/113/2244) 

 
24. Proposta d’aprovació de l’aportació a favor de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 

(AMB), en execució del conveni marc de col·laboració entre l’AMB i l’Ajuntament 
de Barcelona per a la obertura d’emergències socials. (2017/1/1377) 

 
25. Proposta d’aportació econòmica compensatòria per l’any 2017 i bestreta per 

l’any 2018 a favor de DUET ESPLUGUES SA, en concepte de saldo 
compensatori final del Pla de viabilitat del CEM La Plana (2018/188/2244) 
 

26. Proposta d’aprovació de l’aportació econòmica 2018 al FONS CATALÀ DE 
COPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT pel desenvolupament de projectes de 
cooperació (2018/189/2244) 

 
27. Proposta d’aprovació del II Projecte Influjove per al curs 2018-2019 

(2018/4/2748) 
 

28. Aprovació d'ajuts econòmics puntuals en concepte d'emergències socials.  
(2018/39/2883) 

 
 

Precs i preguntes. 
 
Esplugues de Llobregat, 4 de desembre de 2018. 
 
L’alcaldessa 
 
Pilar Díaz Romero 


