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JGL-26/10/2018-12
JGL 37/18

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 26 d’octubre a les
13.30 hores, a la sala de reunions, a fi i efecte de tractar els assumptes
inclosos en el següent:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

ORDRE DEL DIA
1. Aprovació, si escau, de l’acta núm. 36/18 corresponent a la sessió
ordinària de data 19 d’octubre de 2018.
TERRITORI I SOSTENIBILITAT
2. Proposta d'aprovació de l’expedient de contractació mitjançant
procediment obert simplificat abreujat i dels plecs de condicions del
subministrament en règim de lloguer de construccions modulars al CF
del Molí (exp. 2018/2/3086).
3. Proposta d’adjudicació per contracte menor del servei per a la
redacció del projecte bàsic i executiu de les obres de reforma i millora de
l’accessibilitat dels carrers Ignasi Iglesias i Tomás Breton (exp.
2018/277/1411).
4. Proposta d’adjudicació per contracte menor del servei per a la
redacció del projecte bàsic i executiu de les obres de reforma i millora de
l’accessibilitat del carrer Emili Juncadella (exp. 2018/278/1411).
5. Proposta d’aprovació del requeriment de retirada de les cartelleres
publicitàries del municipi a JCDECAUX ESPAÑA, SLU (exp. 2018-11388).
6. Proposta d’autorització de la cessió d’ús de la plaça d’aparcament
núm. 6 del soterrani 2 del pàrquing de Plaça Catalunya (exp. 2018-261597).

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS
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7. Proposta d’aprovació de relacions de despeses i reconeixement
d’obligacions.
8. Proposta de personació en recurs contenciós administratiu núm.
212/2018-M2 (exp. 2018/4/1347).
9. Proposta de personació en recurs
núm.287/2018-2A (exp. 2018/5/1347).

contenciós

administratiu

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

10. Proposta de personació en recurs contenciós administratiu
núm.337/2018-E (Gas Natural Servicios SDG, SA y Gas Natural S.U.R
SDG, SA) (exp. 2018/6/1347).
11. Proposta que consisteix en donar compte de sentències dels Jutjats
Contenciós Administratiu núm. 1, 9 i 17 de Barcelona i del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya.
12. Proposta d’aprovació del conveni de pràctiques amb l’INS Miquel
Martí i Pol de Cornellà de Llobregat (instal·lacions elèctriques) (exp.
39/1374/2018).

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA

13. Proposta d’aprovació de la contractació per a l’execució del projecte
Petits Talents Científics, curs 2018-2019 (exp. 2018/274/1411).
14. Proposta d’aprovació d’un conveni de col·laboració amb el
CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT, en concepte d'Atenció
a la Infància i Adolescència (EAIA), any 2018 (exp. 2018/35/1374).
15. Proposta d’aprovació de la justificació d'una subvenció atorgada
l'any 2017 a ESPLUGUES SENSE BARRERES, pel desenvolupament
de l’activitat de conveni (exp. 2017/52/2244).
16. Proposta d’aprovació de la justificació d'una subvenció atorgada
l'any 2017 a l’AMPA ISIDRE MARTI, pel desenvolupament de l'activitat
de conveni (exp. 2018/126/2244).
17. Proposta d’aprovació de l’aportació econòmica 2018 a ESPLUGUES
SENSE BARRERES, en execució del conveni en vigor (exp.
2018/85/2244).
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18. Proposta de rectificació de l’acord de resolució de sol·licituds d’ajuts
econòmics en concepte de beques d’activitats d’estiu 2018 (exp.
2018/472/2866).
19. Proposta de resolució de sol·licituds d’ajuts econòmics en concepte
de beques de menjador escolar, curs 2018-2019 (exp. 2018/660/2799).
20. Aprovació d'ajuts econòmics puntuals en concepte d'emergències
socials (exp. 2018/34/2883).

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

Precs i preguntes.
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