
JGL 22/2018

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 08/06/2018 13:30:00 a la sala de reunions, a l’objecte de tractar els assumptes inclosos en el
següent:

1. Aprovació, si escau, de l’acta núm. 20/18 corresponent a les sessió ordinària de data 25 de maig de 2018.

TERRITORI I SOSTENIBILITAT

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

3. Proposta de requeriment de la garantia definitiva del contracte de les obres del projecte executiu del
col·lector Torrent de Can Clota (exp. 2017/11/1384).

4. Proposta d’adjudicació per contracte menor del servei de coordinació de seguretat i salut per l’obra
d’instal·lació de LEDs a diferents equipaments esportius (exp.2018/139/1411).

5. Proposta d’adjudicació per contracte menor del servei d’inspecció voluntària de la instal·lació de gas dels
camps de Futbol Salt del Pi i Molí (exp. 2018/140/1411).

6. Proposta d’adjudicació per contracte menor del servei de reparació de la instal·lació hidràulica de la xarxa
de reg del parc Pou d'en Fèlix (exp. 2018/141/1411).

7. Proposta de rectificació d’error material a l’acord d’adjudicació del contracte menor del servei de redacció i
direcció de les obres del projecte executiu per a la correcció de defectes i millora de la instal·lació elèctrica
del camp de Futbol Molí (exp. 2018/132/1411).

8. Proposta d’aprovació de la despesa corresponent a la certificació 5a de les obres de jardineria i xarxa de
reg del camí per a la connexió ciclable entre Barcelona i Esplugues de Llobregat per l'avinguda Diagonal
(exp. 2018/3/2388).

9. Proposta de modificació del Projecte d’Urbanització del Sector Finestrelles afectat pel soterrament de les
línies elèctriques aèries d’alta tensió de FECSA, extrasectorial OE:02 (exp. 2017/1/2290).

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

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

11. Proposta d'aprovació d’una sol·licitud d'ampliació de lloc de treball a l'espai coworking (exp.
2018/16/2639).

12. Proposta d’adjudicació, per compra agregada, del contracte de subministrament de vehicles adscrits al
servei de la policia local (exp.2018/1/1424).

13. Proposta d’adjudicació per contracte menor del servei d’impressió de publicacions i dissenys gràfics
durant l’any 2018 (exp.2018/134/1411).

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA

14. Proposta d’aprovació de la contractació del servei d'assessorament a entitats per a consultes
específiques sobre gestió associativa (exp. 2018/137/1411).

15. 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. (exp. 2018/108/1411).

16. Proposta d’aprovació de la quinta addenda al conveni de col·laboració amb el Departament
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per al Pla Educatiu d'Entorn (exp. 2018/02/1378).



17. Proposta d’aprovació de la justificació de la subvenció atorgada l'any 2017 a L'AVENÇ CENTRE
CULTURAL I RECREATIU pel desenvolupament de l’activitat “30 Anys Endoll, Grup de Teatre de l'Avenç”
(exp. 2018/31/2244).

18. Proposta d’aprovació de la justificació de la subvenció atorgada l'any 2017 a COORDINADORA
D'ENTITATS DE CULTURA POPULAR D'ESPLUGUES pel desenvolupament del programa d'activitats (exp.
2018/19/2244).

19. Proposta d’aprovació de la justificació de la subvenció atorgada l'any 2017 a A.V.V. DEL BARRIO DE
CAN CLOTA-CAN CERVERA pel desenvolupament del programa d'activitats (exp. 2018/149/2244).

20. Proposta d’aprovació de l’aportació econòmica, any 2018, a CORDIBAIX-Federació d'associacions,
fundacions i patronats de les persones amb discapacitat, trastorn mental i intel·ligència límit del Baix
Llobregat, en execució del conveni en vigor (exp. 2018/76/2244).

21. Proposta d’aprovació de l’aportació econòmica, any 2018, a COLLA INFANTIL DE BOIETS
ESQUITXAFOCS, en execució del conveni en vigor (exp. 2018/132/2244).

22. Proposta d’aprovació de l’aportació econòmica, any 2018, a ASSOCIACIÓ ESPORTIVA PENYA
ESPLUGUES DE FUTBOL SALA, en execució del conveni en vigor (exp. 2018/105/2244).

23. Proposta d’aprovació de l’aportació econòmica, any 2018, a CLUB VOLEIBOL ESPLUGUES, en execució
del conveni en vigor (exp. 2018/136/2244).

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

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

Precs i preguntes.


