
JGL 4/2018

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 26/01/2018 13:30:00 a la sala de reunions, a l’objecte de tractar els assumptes
inclosos en el següent:

ORDRE DEL DIA

TERRITORI I SOSTENIBILITAT

1.- Proposta de requeriment a la Junta de Compensació del Sector afectat pel soterrament de les
línies elèctriques aèries d'alta tensió de FECSA, al terme d'Esplugues de Llobregat, per a la
presentació d'un programa temporal d'execució de les obres pendents de finalització de la Fase I del
Protocol (exp. 2017/1/2290).

2.- Proposta d’autorització de la cessió d’ús de la plaça 241 del soterrani 2 del pàrking de Can Vidalet
(exp. 2018/5/1597).

3.- Proposta que consisteix en deixar sense efecte l’acord de la JGL de 19/01/18 d’autorització de la
cessió de la plaça 852 del pàrking de Can Vidalet (exp. 2017/17/1597).

4.- Proposta d’adjudicació del contracte del servei de direcció d’execució d’obra de les obres de
construcció del complex socio cultural i esportiu de Can Vidalet d’Esplugues de Llobregat (exp.
2017/15/1408).

5.- Proposta d’adjudicació del contracte del servei de direcció d’obra de les obres de construcció del
complex socio cultural i esportiu de Can Vidalet d’Esplugues de Llobregat. (exp. 2017/12/1408).

6.- Proposta d’adjudicació del contracte del servei de coordinació de seguretat i salut en fase
d’execució de les obres de construcció del complex socio cultural i esportiu de Can Vidalet
d’Esplugues de Llobregat (exp. 2017/13/1408).

7.- Proposta d’adjudicació del contracte de la gestió, mitjançant concessió administrativa, del servei
públic de la deixalleria mancomunada de la Fontsanta, entre els ajuntaments d’Esplugues de
Llobregat i Sant Joan Despí (exp.2017/4/1395).

8.- Proposta d’aprovació de l’expedient per contracte menor del servei de manteniment normatiu de
les instal·lacions d’alta tensió del Poliesportiu les Moreres (exp. 2018/2/1411).



9.- Proposta relativa a la distribució plurianual de la despesa de la contractació del servei de neteja i
manteniment de les zones verdes de gestió municipal d'Esplugues de Llobregat. (exp. 2017/6/1408).

10.- Proposta de concessió de llicència d’obres a ALEXANDER SINIGIBSKIY per a la reforma i
ampliació d’un edifici unifamiliar aïllat a la finca ubicada al carrer Alexandre Soler i March, núm. 2-4,
d’Esplugues de Llobregat. (exp. 2017/66/2416 FIRMADOC)

11.- Proposta de personació en el recurs contenciós administratiu, recurs ordinari 20/2018 Secció: A,
contra la resolució de la Junta de Govern Local de 1-12-2017 en la qual s’atorga llicència per executar
les obres de la fase 3 de construcció d’un local comercial a la finca de l’av. Països Catalans núm. 89,
d’Esplugues de Llobregat sol·licitada per LIDL Supermercados, SAU (exp. 2017/11/2416).

12.- Proposta de personació en el recurs contenciós administratiu 457/17 A presentat per SACRESA
TERRENOS PROMOCION, SL, contra l’acord de la JGL de 20/10/2017 de desestimació de les
al·legacions presentades i aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació del PAU “Tres Molinos –
PP Gall” (exp. 2017/1/2301).

13.- Proposta de personació en el recurs contenciós administratiu 29/2018 E interposat per ALDI
MASQUEFA SUPERMERCADOS, SL, contra l’acord de desestimació de les al·legacions presentades i
aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació del PAU “Tres Molinos – PP Gall” (exp.
2017/1/2301).

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

14.- Proposta d’aprovació de relacions de despeses i reconeixement d’obligacions.

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

16.- Proposta de requeriment de documentació i garantia definitiva a l’empresa Auto-grúas Sant Jordi,
SL, proposada com a adjudicatària del contracte de servei de retirada, trasllat, dipòsit i alienació de
vehicles abandonats a la via pública i/o renunciats pels seus titulars.

17.- Proposta d’aprovació d’addenda 2017 del conveni de col·laboració entre el Consorci de Turisme
del Baix Llobregat, Tramvia Metropolità, i els Ajuntaments de Cornellà de Llobregat, Esplugues de
Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí i Sant Just Desvern, per tal de fomentar i
promocionar el turisme al Baix Llobregat a través de la campanya “fes turisme amb el tram”.

18.- Proposta d’ampliació dels espais participants en la tercera marató d’estalvi energètic per a la
lluita contra la pobresa energètica.

19.- Proposta que consisteix en donar compte de la sentència dictada per el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya en el recurs d’apel·lació núm. 55/2016-H.

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA



20.- Proposta d’aprovació de sol·licituds de necessitats a la Diputació de Barcelona, dins l’àmbit del
seu Catàleg de Concertació, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016 – 2019”, per
desenvolupar les activitats promogudes per l’Ajuntament per l’any 2018.

21.- Proposta d’aprovació de la convocatòria de subvencions dins el marc de les Bases específiques
reguladores de l’atorgament de subvencions de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania i del Departament
de Comerç de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, any 2018.

22.- Proposta d’aprovació de l’aportació econòmica a favor de les entitats CLUB DE FUTBOL CAN
VIDALET i FUTBOL ASSOCIACIÓ ESPLUGUENC en concepte de tasques de neteja, manteniment i
funcionament ordinari dels Camps de futbol municipals “El Molí” i “Salt del Pi”.

23.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l’entitat ASSOCIACIÓ CLUB
D’ESPLAI PUBILLA CASES CAN VIDALET en concepte de justificació del Programa d’activitats “Casal
d’estiu d’anglès” i modificació puntual del conveni en vigor, any 2017.

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

Precs i preguntes.


