
JGL 20/18 
 

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 25 de maig 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. 17/18 corresponent a la sessió ordinària de 

data 4 de maig de 2018.   
 
                                       

TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
2. Proposta de concessió de llicència d’obres per construir una piscina a la finca 

ubicada al carrer Doctor Ferran, núm.106 (exp. 2018/4/2416). 
 

3. Proposta de concessió de llicència d’obres per enderroc i consolidació 
d’edificacions ubicades a la finca del carrer Frontó, núm.34 (exp.2018/20/2416).  
 

4. Proposta relativa a la substitució de la Direcció Facultativa de les obres de reforma 
i millora de l’accessibilitat del carrer Serra del Montsec (exp. 2017/10/1384). 
 

5. Proposta relativa a la substitució de la Direcció Facultativa de les obres de reforma 
i millora de l’accessibilitat del passatge Ametllers (exp. 2017/15/1384). 
 

6. Proposta relativa a la substitució de la Direcció Facultativa de les Obres d’enderroc 
del mercat de Can Vidalet (exp. 2017/21/1384). 
 

7. Proposta d’acord sobre l’estat de conservació del vial C-32/622CA (tram comprès 
entre el PK 0+000 i el PK 0+154), (exp. 2018/1/2994). 
 

8. Proposta per declarar desert el procediment de licitació del contracte per a la 
redacció de l’estudi bàsic acústic i la seva posterior execució per al condicionament 
de l’edifici Baronda (exp. 2018/8/1384). 
 

9. Proposta d’adjudicació per contracte menor del servei de la segona inspecció 
periòdica reglamentària de les instal·lacions de baixa tensió del CEM de les 
Moreres (exp. 2018/78/1411).  
 

10.  Proposta d’adjudicació del contracte de les obres ordinàries de reforma i millora de 
les escoles (exp. 2018/6/1384). 
 

11.  Proposta d’adjudicació del contracte de subministrament d’òptiques semafòriques 
tipus LED pel manteniment d’instal·lacions. (exp. 218/1/1428). 



 
 

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

 
13.  Proposta que consisteix en donar compte de sentències del Jutjat Contenciós 

Administratiu núm. 6 i núm. 16 de Barcelona. 
   

14.  Proposta que consisteix en donar compte de l'import del padró de l'impost sobre 
béns immobles, exercici 2018. 
 

15.  Proposta que consisteix en donar compte de l'import del padró de la taxa per les 
entrades de vehicles a través de voreres i les reserves de via pública per a 
aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies, exercici 2018.  
 

16.  Proposta de concessió de subvenció per afavorir la instal·lació d'activitats 
econòmiques (exp.2018/13/2641). 
 

17.  Proposta d’adjudicació per contracte menor del servei de suport i manteniment 
correctiu de les aplicacions de Lotus Notes (exp.2018/121/1411). 
 

 
ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 

 
 
18.  Proposta que consisteix en donar compte de la sol·licitud a l’ICD de suport per a la 

prestació del servei d’informació i atenció a les dones i la realització de polítiques 
d’igualtat de gènere, exercici 2018. 
 

19.  Proposta d’adjudicació del contracte menor del servei de tallers d'Educació en 
Valors a les escoles. 
 

20.  Proposta d’adjudicació per contracte menor del servei per a la realització de 
treballs apícoles. 
 

21.  Proposta d’adjudicació per contracte menor del subministrament de trofeus i 
medalles per a la realització dels actes esportius.  
 

22.  Proposta d’adjudicació per contracte menor del lloguer de taules i cadires. 
  

23.  Proposta d’adjudicació per contracte menor de servei d’activitats esportives de la 
Festa del Parc dels Torrents. 
 

24.  Proposta d’adjudicació per contracte menor del servei de lloguer, transport i 
muntatge dels escenaris, equips de so i pantalles de LEDs del "WE SHARE 
HANDHALL". 
 



25.  Proposta d’aprovació de la justificació de la subvenció atorgada a AMICS DEL 
MUSEUS I DEL PATRIMONI D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT pel 
desenvolupament de la programació anual, any 2017. 
 

26.  Proposta d’aprovació de l’aportació econòmica a AMICS DEL MUSEUS I DEL 
PATRIMONI D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT en execució del conveni en vigor, 
any 2018. 
 

27.  Proposta d’aprovació de l’aportació econòmica a AVV DISTRICTE PRIMER 
BARRI CENTRE en execució del conveni en vigor, any 2018. 
 

28.  Proposta de formalització d'un conveni de col·laboració amb l'entitat ASSOCIACIÓ 
PER A LA MEMÒRIA HISTÒRICA I DEMOCRÀTICA DEL BAIX LLOBREGAT, any 
2018. 
 

29.  Proposta d’aprovació d'ajuts econòmics puntuals en concepte d'emergències 
socials. 
 

30.  Proposta de resolució de sol·licituds de beques de menjador escolar, curs 2017-
2018. 

 
 
Precs i preguntes. 
 
Esplugues de Llobregat, 23 de maig de 2018. 
 
L’alcaldessa 
 
Pilar Díaz Romero 
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