
JGL 8/2018

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 23/02/2018 13:30:00 a la sala de reunions, a l’objecte de tractar els assumptes
inclosos en el següent:

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si escau, de l'acta núm. 5/18 corresponent a la sessió ordinària de data 2 de febrer de
2018.

TERRITORI I SOSTENIBILITAT

2.- Proposta d’aprovació del servei de redacció del projecte d'urbanització de l'entorn del CEM de Can
Vidalet, d’aquesta població. (exp. 2018/6/1411).

3.- Proposta d’acord de devolució de la garantia definitiva del contracte del servei de manteniment del
clavegueram municipal. (exp. 2018/4/1408).

4.- Proposta d’acord d’aprovació de la despesa corresponent a la certificació núm. 18 de les obres del
projecte del Camí per a la connexió ciclable entre Barcelona i Esplugues de Llobregat per l'avinguda
Diagonal (exp. 2017/1/2388).

5.- Proposta de presentació d'al·legacions a la redacció del Projecte executiu del perllongament de a
línia 3 dels FMB . Tram: Zona Universitària – Sant Feliu de Llobregat. (2017/4/2388).

6.- Proposta d'aprovacio de la modificacio del contracte de les obres de reforma i millora de
l'accessibilitat del carrer Serra del Montsec, entre la plaça Joan Tomàs i Pere i el carrer Montesa,
d'Esplugues de Llobregat (exp. 2017/10/1384).

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

7.- Proposta d'aprovació de relacions de despeses i reconeixement d'obligacions.

8.- Proposta d'aprovació de la nòmina corresponent a la mensualitat de febrer de 2018, incentiu de
productivitat, serveis extraordinaris i altres retribucions del personal d'aquest Ajuntament.



9.- Proposta d'aprovació d'un conveni de pràctiques amb un alumne de l'Institut Miquel Martí i Pol de
Cornellà de Llobregat i l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat.

10.- Proposta d’acord d'aprovació d'expedient de contractació, mitjançant contracte menor, i de les
condicions tècniques, relatius al servei de redacció de la primera fase d’un pla de projecció
internacional.

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA

11.- Proposta d'adjudicació del contracte menor relatiu a la gestió del servei del punt voluntariat i
suport associatiu.

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

Precs i preguntes.


