
JGL 31/18 
 

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 14 de setembre 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 les actes núm. 28/18, 29/18 i 30/18 corresponents a les 
sessions ordinàries de dates 20 de juliol, 27 de juliol i 6 de setembre de 2018.   

 
                                       

TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 

2. Proposta de devolució de la garantia definitiva corresponent al contracte de les obres 
d’urbanització de l’entorn de la parcel·la d’equipaments delimitada per l’Avinguda de 
la Miranda i els carrers Germans Serra i August Font i Carreras (exp. 2018/4/1384).  
 

3. Proposta de concessió de llicència a precari per a usos provisionals a CENTRO 
CULTURAL STANDARD LATINO, per a desenvolupar l’activitat d’equipament 
esportiu de ball a la plaça del Sol, núm. 4, 1r 1a (exp.2018/3/2435). 
 

4. Proposta d’autorització de la cessió d’ús de la plaça número 689 del soterrani 2 del 
pàrquing de Can Vidalet (exp. 2017/18/1597).  
 

5. Proposta d’autorització de la cessió d’ús de la plaça número 47 del pàrquing del 
carrer Moli, 26-36 (exp. 2018/25/1597).  
 

6. Proposta d’autorització de la cessió d’ús de la plaça número 852 del soterrani 2 del 
pàrquing de Can Vidalet (exp. 2018/24/1597). 

 
 

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

 
8. Donar compte del padró de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE), exercici 

2018. 
 

9. Donar compte del padró de l'impost sobre béns immobles – rústics, exercici 2018. 
 

10.  Proposta d’aprovació de l'addenda 2018 del conveni de col·laboració entre el 
Consorci de Turisme del Baix Llobregat, el Consell Comarcal del Baix Llobregat i 
ajuntaments de la comarca amb l’Ajuntament d'Esplugues de Llobregat (exp. 
2018/3/1376). 



11.  Proposta per declarar deserta la licitació del contracte de servei de planificació, 
gestió i inserció de la publicitat institucional de campanyes de comunicació tramitat 
mitjançant procediment obert i convocar un procediment negociat sense publicitat. 
 

12. Proposta de concessió de subvenció per afavorir la instal·lació d'activitats 
econòmiques - convocatòria 2018 (exp. 2018/15/2641). 
 

13.  Proposta de contractació mitjançant procediment obert del subministrament en 
règim de lloguer dels elements d'il·luminació nadalenca (exp. 2018/20/1408). 
 

 
ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 

 
 

14.  Proposta d’adjudicació per contracte menor del lloguer de lavabos químics amb 
motiu de la Festa Major (exp. 2018/223/1411). 
 

15.  Proposta d’adjudicació per contracte menor del lloguer de ludoteca i inflables amb 
motiu de la Festa Major (exp.2018/227/1411). 
 

16.  Proposta d’adjudicació per contracte menor del lloguer de diferent material amb 
motiu de la Festa Major (exp. 2018/228/1411). 
 

17.  Proposta d’aprovació de la justificació d'una subvenció atorgada l'any 2017 a 
COLLA DE BASTONERS D’ESPLUGUES, pel desenvolupament del programa 
d’activitats (exp. 2017/44/2244). 
 

18.  Proposta d’aprovació de la justificació d'una subvenció atorgada l'any 2017 a 
ASSOCIACIÓ CULTURAL GENT CONSTRUCTIVA D’ESPLUGUES, pel 
desenvolupament del programa d’activitats (exp. 2018/11/2244) 
 

19.  Proposta d’aprovació de la justificació d'una subvenció atorgada l'any 2017 a 
AGRUPACIÓ PRO-ARTS MUSICALS D’ESPLUGUES, pel desenvolupament del 
programa d’activitats (exp. 2018/79/2244). 
 

20.  Proposta d’aprovació de la justificació d'una subvenció atorgada l'any 2017 a 
ASSOCIACIÓ DE FESTES POPULARS D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT, pel 
desenvolupament de l’activitat “Festa Major de Sant Mateu” (exp.2018/103/2244). 
 

21.  Proposta d’aprovació de la justificació d'una subvenció atorgada l'any 2017 a 
l’ESCOLA FOLCH I TORRES, pel desenvolupament de l’activitat de conveni 
(exp.2017/92/2244). 
 

22. Proposta d'aprovació de l’aportació econòmica 2018 a COLLA DE BASTONERS 
D’ESPLUGUES, en execució del conveni en vigor. 
 

23.  Proposta d’aprovació de l’aportació econòmica 2018 a CENTRO ARAGONÉS DE 
ESPLGUES, en execució del conveni en vigor. 



 
24.  Proposta d’aprovació de l’aportació econòmica 2018 a AVV FINESTRELLES, en 

execució del conveni en vigor. 
 

25.  Proposta d’aprovació de l’aportació econòmica 2018 a COLLA DE DIABLES 
D’ESPLUGUES LES TORIES, en execució del conveni en vigor. 
 

26.  Proposta d’aprovació de l’aportació econòmica 2018 a GRUP D’ESTUDIS 
D’ESPLUGUES, en execució del conveni en vigor. 
 

27.  Proposta d’aprovació de l’aportació econòmica a l’ASSOCIACIÓ CLUB D’ESPLAI 
PUBILLA CASES-CAN VIDALET en concepte de monitoratge d’infants amb 
diversitat funcional, “Casal d’estiu” any 2018. 
 

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

Precs i preguntes. 
 
Esplugues de Llobregat, 12 de setembre de 2018. 
 
L’alcaldessa 
 
Pilar Díaz Romero 
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