
JGL 33/18 
 

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 28 de setembre 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 les actes núm. 31/18 i 32/18 corresponents a les sessions 
ordinàries de dates 14 i 20 de setembre de 2018.   

 
                                   

TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
2. 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, gas 
i baixa tensió del CF Salt del Pi, direcció de les obres i legalització (exp. 
2018/247/1411). 
 

3. Proposta d’aprovació de l'adhesió al contracte basat en l’acord marc de 
subministrament de gas natural amb destinació als ens locals de Catalunya, 
adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a l’empresa Endesa 
Energia, SAU (exp. 2018/2/1424). 
 

4. Proposta de concessió de llicència per executar obres de construcció d'una piscina 
a l’aire lliure a la finca situada al carrer Est, núm. 30 (exp. 2018/30/2416). 
 

5. Proposta de concessió de llicència ambiental a SYNLAB DIAGNÓSTICOS 
GLOBALES, SAU. per exercir l’activitat d’oficines i laboratoris d’anàlisis clíniques 
(exp. 2017/6/2552). 
 

 
RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS 

 

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

7. Proposta d’aprovació de sol·licitud de subvenció en el marc del programa Treball als 
barris 2018 (exp. 2018/61/2646). 
 

8. Proposta d'aprovació de les bases reguladores del procés selectiu per a la provisió 
interina d’una plaça de lletrat/da i creació d’una borsa de treball de la plantilla de 
personal funcionari (exp. 2018/1/1458). 
 



9. Proposta d'aprovació de les bases reguladores del procés selectiu per a la provisió 
interina d’una plaça de programador/a informàtic/a  i creació d’una borsa de treball 
de la plantilla de personal funcionari (exp. 2018/2/1458). 
 

10. Proposta d’adjudicació mitjançant contracte menor de la compra d’elements 
singulars d’il·luminació nadalenca (exp. 2018/1/1431). 
 

 
ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 

 
11. Proposta d’adjudicació per contracte menor del servei de supervisió de l’equip bàsic 

de Serveis Socials (exp. 2018/246/1411). 
 

12. Proposta d'aprovació de la pròrroga del contracte del servei de recepció, conducció 
i control del CEM Les Moreres (exp. 2018/2/1395). 
 

13. Proposta d’aprovació de la retroacció de l'expedient de contractació i els plecs de 
condicions relatius al servei d’atenció domiciliària, mitjançant procediment obert i 
subjecte a regulació harmonitzada al tràmit i, aprovació del nou expedient de 
contractació i plecs de condicions del servei (exp. 2018/22/1408). 
 

14. Proposta que consisteix en donar compte de la subvenció presentada al SOC per a 
la contractació de joves en pràctiques del programa de Garantia Juvenil (exp. 
2018/9/2238). 
 

15. Proposta d’aprovació de la justificació d'una subvenció atorgada l'any 2016 a 
PARRÒQUIA SANTA MAGDALENA, pel desenvolupament del projecte de 
cooperació al desenvolupament a Mèxic (exp. 2018/175/2244). 
 

16. Proposta d’aprovació de la justificació d'una subvenció atorgada l'any 2017 a 
FUTBOL ASSOCIACIÓ ESPLUGUENC, pel desenvolupament de l’activitat de 
conveni (exp. 2018/40/2244). 
 

17. Proposta d’aprovació de la justificació d'una subvenció atorgada l'any 2017 a 
PROGAT ESPLUGUES, pel desenvolupament de l’activitat de conveni (exp. 
2018/112/2244). 
 

18. Proposta d’aprovació de l’aportació econòmica 2018 a FUTBOL ASSOCIACIÓ 
ESPLUGUENC, en execució del conveni en vigor (exp. 2018/21/2244). 
 

19. Proposta d’aprovació de l’aportació econòmica 2018 a PROGAT ESPLUGUES, en 
execució del conveni en vigor (exp. 2018/129/2244). 
 

20. Proposta d’aprovació d'ajuts econòmics puntuals en concepte d'emergències socials 
(exp. 2018/31/2883). 

 
 
Precs i preguntes. 
 



Esplugues de Llobregat, 26 de setembre de 2018. 
 
L’alcaldessa 
 
Pilar Díaz Romero 
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