
JGL 13/18 
 

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 6 d’abril 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. 9/18 corresponent a la sessió ordinària de data 
2 de març de 2018 i de l’acta núm. 10/18 corresponent a la sessió ordinària de data 
9 de març de 2018. 

 
                                       

TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
2. Proposta de concessió de llicència a precari per a usos provisionals, a ZAFARI 

KAR,S.L. per a desenvolupar l’activitat de compravenda de vehicles terrestres i de 
transports, al carrer Sant Antoni Mª Claret, núm.77 d’Esplugues de Llobregat (exp. 
2017-6-2435). 
 

3. Proposta de concessió de llicència d’obres al Sr. FERNANDO MARTINEZ CRUZ, 
per construir una piscina a la finca situada al carrer Ntra. Sra. de Lourdes, núm.27 
d’Esplugues de Llobregat (exp.2018/13/2416). 
 

4. Proposta d’aprovació de la incoació d’expedient de resolució del contracte d’obres 
de reforma i rehabilitació dels vestidors del camp municipal de futbol del Salt del Pi 
(exp. 2017/9/1384). 

 
5. Proposta d'aprovació de la incoació d'expedient de resolució del contracte d'obres 

de reforma i rehabilitació dels vestidors del camp municipal de futbol del Molí (exp. 
2017/14/1384). 

 
 

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS 
 
6. Proposta d’aprovació de relacions de despeses i reconeixement d’obligacions. 
 
7. Proposta d'adjudicació per contracte menor relatiu al servei de traducció de la 

documentació del certamen internacional de la 19ª Biennal de Ceràmica 
d'Esplugues Angelina Alòs, durant l'any 2018. 

 
ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 

 



8. Proposta de modificació i pròrroga del contracte relatiu al servei de suport 
professional per aquelles activitats municipals que requereixin mitjans audiovisuals. 
 

9. Proposta de devolució de fiança del Servei de Podologia. 
 

10.  Proposta d'aprovació d'un conveni de col·laboració amb l'Obra Social dels 
Germans de Sant Joan de Déu per l'organització de la 8a Cursa solidària Ciutat 
d'Esplugues-Hospital de Sant Joan de Déu. 
 

11.  Proposta d’adjudicació del contracte menor que consisteix en la realització del 
Servei d’Atenció Psicològica per a Dones. 
 

12.  Proposta d’adjudicació del contracte menor que consisteix en la realització de dos 
tallers de prevenció de violència masclista – PAEC.  
 

13.  Proposta d’adjudicació del contracte menor que consisteix en la realització de 
tallers de benestar físic i psicològic (Hatha Ioga i Pilates). 
 

14.  Proposta d’adjudicació del contracte menor que consisteix en la realització de 
quatre sessions dels tallers "Deseducar-nos per educar" de l'Escola de mares i 
pares.  
 

15.  Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l’entitat 
ASSOCIACIÓ CULTURAL TARAS SCHEVCHENKO en concepte de liquidació de 
la subvenció atorgada pel desenvolupament de l’activitat “La Festa del Parc dels 
Torrents”, any 2017. 
 

16.  Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l’entitat 
ASSOCIACIÓ CULTURAL TARAS SCHEVCHENKO en concepte de liquidació de 
la subvenció atorgada pel desenvolupament de l’activitat “La festa de Taras 
Shevchenko”, any 2017. 
 

17.  Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l’entitat ESBART 
VILA D'ESPLUGUES en concepte de liquidació de la subvenció atorgada pel 
desenvolupament de la programació anual d’acord al conveni vigent, any 2017. 
 

18.  Proposta d’aprovació de l’aportació econòmica presentada per l’entitat ESBART 
VILA D'ESPLUGUES per a l’any 2018, en execució del conveni plurianual en vigor. 
 

19.  Proposta d'aprovació d'ajuts econòmics puntuals dins l'àmbit d'acció social, en 
concepte d'emergències socials. 

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