
JGL 25/18 
 

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 29 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, del acta núm. 24/18 corresponent a la sessió ordinària de data 
22 de juny de 2018.   

 
                                       

TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
2. Proposta de concessió de llicència a CONSTRUCCIONS SALIDO CARRIO, S.L. per 

ocupar temporalment el solar situat amb front a l’Av. Ahrensburg, núm.27 
(exp.2017/11/2416). 
 

3. Proposta d’adjudicació per contracte menor del servei de redacció del projecte 
executiu de les obres de reforma i millora de les escoles del municipi (exp. 
2018/173/1411). 
 

4. Proposta d’adjudicació per contracte menor del servei d’actualització tecnològica de 
la web i app per a la promoció del patrimoni natural d’Esplugues de Llobregat (exp. 
2018/171/1411). 
 

5. Proposta d’adjudicació per contracte menor dels treballs corresponents a la 
correcció de defectes elèctrics derivats de les actes d’inspecció del Museu de Can 
Tinturé i la Masoveria (exp. 2018/17/1387). 
 

6. Proposta d’adjudicació per contracte menor dels treballs corresponents a la 
substitució del compressor d’una de les unitats de climatització del Mercat de Can 
Vidalet (exp. 2018/18/1387). 
 

7. Proposta d’adjudicació per contracte menor del servei de manteniment normatiu de 
les instal·lacions d’alta tensió de l’edifici La Baronda (exp. 2018/174/1411). 
 

8. Proposta d’adjudicació per contracte menor del servei corresponent a la 
sectorització elèctrica dels comptadors de l'Edifici Baronda (exp. 2018/164/1411).  
 

9. Proposta de modificació del contracte menor del servei per a la realització de l’estudi 
previ de contaminació de sòls a la futura ubicació dels horts urbans al parc de la 
Fontsanta (exp. 2018/14/1411). 
 



10. Proposta de requeriment de la garantia definitiva del contracte de servei de recollida 
de residus i neteja viària (exp. 2017/11/1408). 
 

11. Proposta d'aprovació de l’expedient de contractació mitjançant procediment obert 
simplificat abreujat i dels plecs de condicions de les obres  de correcció de les 
deficiències constructives del camp de futbol El Molí (exp. 2018/1/3084).   

 
 
 

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

 
13. Proposta que consisteix en donar compte de la jubilació per invalidesa d'un 

funcionari auxiliar de serveis (exp. 2018/4/1486). 
 

14. Proposta d'aprovació del conveni de pràctiques acadèmiques externes amb la 
Universidad de Jaén. 
 

15. Proposta d'aprovació del conveni amb l’Associació Comerç Can Vidalet (exp. 
2018/49/2244). 
 

16. Proposta d'aprovació d'una sol·licitud d'ingrés a l'espai "Esplugues Coworking" (exp. 
2018/19/2639). 
 

17. Proposta d'aprovació de la devolució de la fiança per a la venda directa d’un lot de 
vehicles declarats efectes no utilitzables a l’empresa (exp. 2017/1/1612). 
 

18. Proposta d’adjudicació per contracte menor d’un equip de so portàtil (exp. 
2018/44/1432). 

 
19. Proposta d’inici d’accions judicials en expedient corresponent a la Sra. G.R.I. i el Sr. 

H. E. V. M. 
 
 

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 
 
20. Proposta d’adjudicació per contracte menor del servei de lloguer de megafonia per 

realitzar el XI Trofeu de patinatge "Ciutat d'Esplugues" (exp. 2018/168/1411). 
 

21. Proposta d’adjudicació per contracte menor del servei Medi obert juliol 2018 
(exp.2018/172/1411). 
 

22. Proposta d’adjudicació del contracte menor de servei d’activitats esportives i 
lúdiques, en el marc del Projecte d’acompanyament educatiu d’estiu i del Projecte 
Joves.cat. 

 
 



23. Proposta d’aprovació de la contractació del càtering per a la jornada Emprenem 
(exp. 2018/157/1411). 
 

24. Proposta de rectificació d'errors materials en l'acord relatiu a l'adjudicació del servei 
de "Conte contes" (exp. 2018/70/1411). 
 

25. Proposta d’aprovació de la justificació de la subvenció atorgada l'any 2017 a 
L'AVENÇ, CENTRE CULTURAL I RECREATIU pel desenvolupament del programa 
d’activitats (exp. 2018/117/2244). 
 

26. Proposta d’aprovació de l’aportació econòmica 2018 a L'AVENÇ, CENTRE 
CULTURAL I RECREATIU, en execució del conveni en vigor (exp. 2018/128/2244). 
 

27. Proposta d’aprovació del document de barems i criteris per a l’atorgament d’ajuts 
econòmics individuals en concepte de beques, curs 2018-2019 (exp. 2018/4/2992). 
 

28. Proposta d’aprovació d’ajuts econòmics en concepte de beques d’activitats 
extraordinàries d’estiu 2018 del GRUP D’ESPLAI ESPURNES (exp. 
2018/393/2866). 
 

29. Aprovació d’ajuts econòmics en concepte de beques d’activitats extraordinàries 
d’estiu 2018 de l’ASSOCIACIÓ CLUB D’ESPLAI PUBILLA CASES-CAN VIDALET 
(exp. 2018/388/2866). 
 

30. Proposta de resolució de sol·licituds d’ajuts econòmics en concepte de beques 
d’activitats d’estiu 2018 (exp. 2018/398/2866). 
 

31. Proposta de modificació de la resolució de sol·licituds d’ajuts econòmics en concepte 
de beques d’activitats d’estiu 2018 (exp. 2018/348/2866). 
 

32. Proposta d'aprovació d'ajuts econòmics puntuals en concepte d'emergències socials 
(exp.2018/23/2883). 
 

 
 
Precs i preguntes. 
 
Esplugues de Llobregat, 27 de juny de 2018 
 
L’alcaldessa 
 
Pilar Díaz Romero 
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