
JGL 11/18 
 

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 16 de març 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. 7/18 corresponent a la sessió ordinària de data 
16 de febrer de 2018.   

 
                                       

TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
2.- Proposta relativa a la rectificació de l’error material del punt 2.1 de l’acord de la 
JGL de data 01/12/2017, en relació als l’imports de les fiances a dipositar per 
SUPERMERCADOS LIDL, SAU per les obres de construcció d’un local comercial a la 
finca situada a l’avinguda Països Catalans, número 89, d’Esplugues de Llobregat 
(exp.2017/11/2416). 
 
3.- Proposta relativa a la rectificació d’un error material en la liquidació inclosa a 
l’acord de la JGL de data 09/03/2018, de concessió de llicència d’ús privatiu de domini 
públic de l’espai E de l’edifici La Baronda a la UTE PRODUCCIONES DEL BARRIO, 
SL-AB RIERA ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP (exp. 2017/8/1597). 
 
4.- Proposta d’adjudicació del contracte de les obres ordinàries de reforma i millora de 
l’accessibilitat del carrer Gaspar Fàbregues, d’Esplugues de Llobregat (exp. 
2017/24/1384). 
 
5.- Proposta d’adjudicació del contracte menor del servei de manteniment i reparació 
dels vehicles (turismes, furgonetes i camions) de l'Ajuntament d'Esplugues de 
Llobregat (exp. 2018/26/1411). 
 
6.- Proposta d’adjudicació del contracte menor del subministrament de materials de la 
xarxa de telegestió del reg de les zones verdes municipals de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat (exp. 2018/9/1432). 
 
 
 
 
 
 

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



 
8.- Proposta que consisteix en donar compte d’una sentència del Jutjat Contenciós 
Administratiu número 5. 
 
9.- Proposta de personació de l’Ajuntament d’Esplugues en el recurs contenciós 
administratiu (recurs ordinari núm. 8/2018 A), interposat pel Sr. Ramón Feixó 
Fernández-Vega en representació de CESIONARIA VALLES OCCIDENTAL SAU,  
contra liquidació de l’IBI de l’exercici 2017. 
 
10.- Proposta d’adjudicació per contracte menor del servei de transcripció d’actes del 
Ple de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, durant l’any 2018. 
 
11.- Proposta d’autorització de la permuta d'una plaça de funcionària en categoria 
d'auxiliar d'Administració General d'aquest Ajuntament per una de la mateixa categoria 
de l'Ajuntament d'Esparraguera. 
 
 

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 
 
12.- Proposta d’aprovació de la convocatòria de subvencions dins del marc de les 
bases específiques reguladores de l'atorgament de subvencions del Departament de 
Cultura de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, adreçades a les activitats de la Rua 
de Carnaval, any 2018. 
 
13.- Proposta d'aprovació del conveni de col·laboració entre els municipis de Sant 
Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern i Esplugues de Llobregat, per 
crear una xarxa supramunicipal de rutes saludables. 
 
 
Precs i preguntes. 
 
Esplugues de Llobregat, 14 de març de 2018. 
 
L’alcaldessa 
 
Pilar Díaz Romero 
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