
JGL 19/2018

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 18/05/2018 13:30:00 a la sala de reunions, a l’objecte de tractar els assumptes inclosos en el
següent:

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si escau, de l’acta núm. 16/18 corresponent a la sessió ordinària de data 27 d’abril de 2018. 

TERRITORI I SOSTENIBILITAT

2. Proposta de concessió de llicència d’obres per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat a la finca
situada al carrer Amadeu Vives, núm. 6 (parcel·la 7.7 del sector Finestrelles Nord) (exp. 2018/15/2416).

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

4. Proposta d’adjudicació del contracte menor per a la realització de les inspeccions periòdiques de baixa
tensió de diferents edificis i elements urbans (exp. 2018/100/1411).

5. Proposta d’adjudicació del contracte menor per a la realització dels treballs de reparació de persiana
motoritzada (exp. 2018/10/1387).

6. 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 (exp.
2018/101/1411).

7. 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 (exp. 2018/102/1411).

8. Proposta d’adjudicació per contracte menor del servei de reparació del marcador electrònic del Camp de
Futbol El Moli, d’Esplugues de Llobregat (exp. 2018/110/1411).

9. Proposta d’adjudicació per contracte menor del lloguer de carpes per la Festa Major de Can Clota (exp.
2018/37/1432).

10. Proposta d’adjudicació del contracte menor de subministrament de material de pintura per la Brigada
Municipal (exp. 2018/39/1432).

11. Proposta d’adjudicació per contracte menor del lloguer de carpa i d’ombreig lateral de l’escenari per la
Festa Major de Can Vidalet (exp. 2018/38/1432).

12. Proposta d’adjudicació per contracte menor del subministrament i instal·lació de plaques per a la
senyalització d’aparcament del soterrani de l’edifici La Baronda (exp.2018/40/1432).

13. Proposta d’adjudicació per contacte menor del subministrament de les noves plaques de carrer pel canvi
de nom, en compliment de la Llei de Memòria Històrica (exp. 2018/41/1432).

14. Proposta de modificació del contracte de les obres de reforma i millora de l’accessibilitat del carrer Serra
del Montsec, entre la plaça Joan Tomàs i Pere i el carrer Montesa (exp. 2017/10/1384).

15. Proposta de denegació de la pròrroga per a l’execució de les obres d’urbanització del Pla especial
d’ordenació de la finca de Can Parrot (exp. 2017/5/2289).

16. Proposta d’aprovació de la continuïtat de la contractació agregada de serveis de telecomunicacions del
consorci Localret (exp. 2018/12/1408).

17. Proposta d’autorització de la cessió de la plaça núm. 127 de la planta segona de l’aparcament del carrer
Laureà Miró, 238 (exp. 2018/9/1597).



18. Proposta d’autorització de la cessió de les places núm. 354, 356, 357 i 377 de la planta segona de
l’aparcament de la Plaça Catalunya (exp. 2018/14/1597).

19. Proposta d’aprovació del protocol de col·laboració entre els Ajuntaments d’Esplugues de Llobregat i de
Sant Just Desvern per a l’adquisició de la finca situada al carrer Generalitat de Catalunya, núm. 8 de Sant
Just Desvern (exp. 2018/22/1374).

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

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

21. Proposta d'aprovació de l’amortització anticipada de diversos préstecs.

22. Proposta de personació de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat en el recurs contenciós administratiu
núm. 133/2018-V. 

23. Proposta d’aprovació del compte justificatiu de la subvenció atorgada l’any 2017, a favor de l’empresa
ETV-LLOBREGAT, SL, en el marc del conveni de col·laboració (exp. 2017/10/1374).

24. Proposta d’adjudicació per contracte menor relatiu a la conceptualització d’un centre de creació i
fabricació digital durant l’any 2018 (exp. 2018/105/1411).

25. Proposta d'aprovació de la nòmina corresponent a la mensualitat de maig de 2018, incentiu de
productivitat, serveis extraordinaris i altres retribucions del personal. 

26. Proposta de designació i nomenament de l'Organització de Seguretat de l'Ajuntament d'Esplugues de
Llobregat.

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA

27. Proposta d'aprovació de la pròrroga del servei de recollida, acollida i adopció d’animals domèstics.

28. Proposta d'adhesió a la Xarxa de Municipis LGBTI.

29. Proposta d’adhesió al projecte europeu contra la publicitat sexista als espais públics.

30. Proposta d’adjudicació per contracte menor del servei d’Atenció a la Discapacitat.

31. Proposta d’adjudicació per contracte menor del servei per a la realització de treballs apícoles.

32. Proposta d’adjudicació del contracte menor relatiu a l’exposició LGBTI “Som així. Quotidianitat lesbianes”.

33. Proposta d'adjudicació per contracte menor del servei monitoratge per a la dinamització del Cruyff Courts
d’Esplugues de Llobregat.

34. Proposta d'adjudicació per contracte menor del servei de transport i instal·lació de l’escenari i l’equip de
so per a la realització de l’activitat de zumba solidària.

35. Proposta d'adjudicació per contracte menor del servei de lloguer de lavabos químics per a la realització
d’activitats a la via pública.

36. Proposta d'adjudicació per contracte menor per a la realització dels tallers de formació del servei de
primera acollida municipal i sessions específiques de reagrupament familiar.

37. Proposta d'adquisició de lones ignífugues per cobrir les façanes dels comerços i dependències municipals
amb motiu de la realització de correfocs.

38. Proposta d’aprovació de la justificació de la subvenció atorgada a l’Associació de Dones de Can Vidalet
El Taller pel desenvolupament de la programació anual, any 2017.

39. Proposta d’aprovació de la justificació de la subvenció atorgada al Grup d'Estudis d'Esplugues pel
desenvolupament de la programació anual, any 2017.

40. Proposta d’aprovació de la justificació de la subvenció atorgada a l’Associació Esportiva Penya Esplugues



de Futbol Sala pel desenvolupament de la programació anual, any 2017.

41. Proposta d’aprovació de la justificació de la subvenció atorgada a la Coordinadora d'Associats per la
Llengua d'Esplugues pel desenvolupament de l’activitat “Activitats CAL 2017”, any 2017.

42. Proposta d’aprovació de la justificació de la subvenció atorgada a la Colla de Geganters d'Esplugues pel
desenvolupament de la programació anual, any 2017.

43. Proposta d’aprovació de la justificació de la subvenció atorgada a l’Associació de Dones el Gall pel
desenvolupament de la programació anual, any 2017.

44. Proposta d’aprovació de la justificació de la subvenció atorgada a Fundació Utopia-Joan N. Garcia Nieto,
Estudis Socials del Baix Llobregat pel desenvolupament de la programació anual, any 2017.

45. Proposta d’aprovació de l’aportació econòmica al Club Bàsquet Nou Esplugues per a l’any 2018, en
execució del conveni en vigor.

46. Proposta d’aprovació de l’aportació econòmica a la Colla de Geganters d'Esplugues per a l’any 2018, en
execució del conveni en vigor.

47. Proposta d’aprovació de l’aportació econòmica a l’Associació de Dones de Can Vidalet El Taller per a
l’any 2018, en execució del conveni en vigor.

48. Proposta d’aprovació de l’aportació econòmica a la Fundació Utopia-Joan N. Garcia Nieto, Estudis
Socials del Baix Llobregat, per a l’any 2018, en execució del conveni en vigor.

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

50. Proposta de formalització d'un conveni de col·laboració amb l'entitat Associació DIAS pel
desenvolupament del programa "Canviem la Festa, per unes festes lliures de masclisme".

Precs i preguntes.


