
JGL 10/2018

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 02/03/2018 a les 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 d’aprovació per contracte menor del servei de manteniment del sistema d’informació
energètica municipal i suport al gestor energètic municipal (exp. 2018/10/1411).

2.- Proposta d’aprovació per contracte menor del servei d’assistència tècnica per a la coordinació de
seguretat i salut de les obres d’adequació de les àrees de joc infantil de la Plaça Gandhi, Plaça de
Blas Infante, Parc de Pons i Termes, Parc de Capgrossos, Plaça de Caterina Albert i jardí de Robert
Brillas, d’aquesta població (exp. 2018/11/1411).

3.- Proposta d’aprovació per contracte menor del servei d’assistència tècnica per a la coordinació de
seguretat i salut per les obres de reforma del sistema de climatització de l’Edifici Molí d’Esplugues de
Llobregat (exp. 2018/14/1411).

4.- Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació i plecs de condicions relatius al contracte de
les obres ordinàries de reforma i millora de les escoles d’Esplugues de Llobregat (exp. 2018/6/1384).
5.- Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació i plecs de condicions relatius al contracte de
les obres d’instal·lacions de leds en equipaments esportius d’Esplugues de Llobregat (exp.
2018/7/1384).

6.- Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació i plecs de condicions relatius al contracte de
subministrament d’òptiques semafòriques tipus led pel manteniment d’instal·lacions que realitza la
brigada municipal de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat (exp. 2018/1/1428).

7.- Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació i plecs de condicions relatius al contracte del
servei de neteja, manteniment i conservació del cementiri municipal i de les tasques d’inhumació i
exhumació de cadàvers (exp. 2018/7/1408).

8.- Proposta d’aprovació de la pròrroga de les obres de reforma i rehabilitació dels vestidors del camp
municipal de futbol del Molí (exp. 2017/14/1384).



9.- Proposta de modificació del contracte de les obres d’implantació d’un carril bici a l’avinguda Països
Catalans a Esplugues de Llobregat (exp. 2017/12/1384).

10.- Proposta d’aprovació de la despesa corresponent a la certificació núm. 1 de les obres de la
millora de jardineria i xarxa reg del camí de connexió ciclable entre Barcelona i Esplugues de
Llobregat per l’avinguda Diagonal (exp. 2018/3/2388).

11.- Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació i plecs de condicions relatius al contracte de
redacció de l’estudi bàsic acústic i la seva execució per l’acondicionament acústic de l’edifici Baronda
(exp. 2018/8/1384).

12.- Proposta d'aprovació inicial de la modificació del Projecte executiu de l'obra d'urbanització
complementària OC-03 de la clava sota l'autopista del Projecte d'urbanització del sector Finestrelles
del terme municipal d'Esplugues de Llobregat afectat pel soterrament de les línies elèctriques d'alta
tensió de FECSA (exp. 2017/1/2290).

13.- Proposta d’aprovació inicial del Projecte executiu de l'obra extrasectorial OE02; accés soterrat
sota el carrer Laureà Miró (rampa d'accés a la parcel·la P-102) del Projecte d'urbanització del Text
refós del Pla parcial del sector del terme municipal d'Esplugues de Llobregat afectat pel soterrament
de les línies elèctriques aèries d'alta tensió de FECSA.

14.- Proposta d’aprovació per contracte menor del servei per al Suport Tècnic per a dur a terme les
presentacions públiques, el seguiment de la tramitació i la gestió urbanística de l’expedient de la
“Modificació Puntual del Pla General Metropolità de Barcelona a l’àmbit industrial de El Gall” (exp.
2018/15/1411).

15.- Proposta de concessió de llicència d’obres a l’ORDRE HOSPITALÀRIA GERMANS DE SANT JOAN
DE DÉU I DE L’HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU, per la reforma d’una part de la planta 3a de l’edifici de
l’hospital per ubicar un nou bloc quirúrgic (exp.2017/67/2416).

16.- Proposta per estimar el recurs de reposició presentat per la senyora BEATRIZ DELSO
VELAZQUEZ contra l’acord de Junta de Govern Local de data 15 de desembre de 2017, en referència
a la concessió de pròrroga per la construcció de dos habitatges aparionats al carrer Frontó, núm. 64-
66, d’aquest municipi (exp. 2017/69/2416).

17.- Proposta per estimar la renúncia presentada pel senyor ORIOL ARBUES VINTRÓ, en referència a
la llicència concedida per acord de la Junta de Govern Local de data 22 de desembre de 2017, per
executar obres de construcció d'un habitatge unifamiliar entre mitgeres a la finca situada al carrer
Laureà Miró, núm. 273, d’aquesta població (exp.2017/60/2416).

18.- Proposta per estimar la renúncia presentada pel senyor ORIOL ARBUES VINTRÓ, en referència a
la llicència concedida per acord de la Junta de Govern Local de data 22 de desembre de 2017, per
executar obres d’enderroc d'una construcció la finca situada al carrer Laureà Miró, núm. 273,
d’aquesta població (exp.2017/59/2416).

19.- Proposta d’aprovació de l’expedient per contracte menor del servei per a la realització de l’estudi



previ de contaminació de sòls a la futura ubicació dels Horts Urbans.

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

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

21.- Proposta que consisteix en donar compte de l’aprovació del padró de l’Impost sobre vehicles de
tracció mecànica de l’exercici de 2018.

22.- Proposta que consisteix en donar compte de sentències del Jutjat Contenciós Administratiu núm.
5 i del núm. 16 de Barcelona.

23.- Proposta de pròrroga del contracte relatiu al servei integral i aliè de prevenció de riscos laborals
de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.

24.- Proposta d’adjudicació, mitjançant contracte menor, del servei de manteniment de la web
d’Esplugues coworking, del blog i creació d’un perfil professional a les xarxes socials, per al
compliment de les funcions pròpies de l’espai coworking d’Esplugues de Llobregat durant l’any 2018.

25.- Proposta d’adjudicació del contracte menor de la implantació del servei de signatura biomètrica
als PACs.

26.- Proposta d’adjudicació del contracte menor del subministrament d’una llicència VMWARE VSOM
per implantació aplicatiu de patrimoni (GPA).

27.- Proposta d’adjudicació del contracte menor del subministrament d’una línia de comunicacions de
fibra per al servei d’internet centralitzat a Casa de la Vila.

28.- Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre FIATC Mútua d'Assegurances i
Reassegurances i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, amb motiu del certamen internacional de la
19a biennal de ceràmica “Angelina Alós”, a Esplugues de Llobregat.

29.- Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre Nestlé España, S.A i l’Ajuntament
d’Esplugues de Llobregat, amb motiu del certamen internacional de la 19a biennal de ceràmica
“Angelina Alós”, a Esplugues de Llobregat.

30.- Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre Soler i Sauret, S.A. i l’Ajuntament
d’Esplugues de Llobregat, amb motiu del certamen internacional de la 19a biennal de ceràmica
“Angelina Alós”, a Esplugues de Llobregat

31.- Proposta d’adjudicació, mitjançant contracte menor, del subministrament de dues fonts d’aigua
potable i servei d’higienització, als espais municipals determinats de l’Ajuntament d’Esplugues de
Llobregat.

32.- Proposta de contractació de determinats serveis postals i telegràfics, amb la Sociedad Estatal de
Correos y Telégrafos, S.A., en el marc del “plan de prestación del servicio postal universal”, durant
l’any 2018.



33.- Proposta de contractació de determinats serveis postals i telegràfics encomanats per l’Ajuntament
d’Esplugues de Llobregat amb l’empresa SMS 91, S.L., durant l’any 2018.

34.- Proposta d’adjudicació, mitjançant contracte menor, del subministrament de material d’oficina per
a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA

35.- Proposta d’aprovació de les Bases específiques reguladores de l’atorgament de subvencions del
Departament de Cultura de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, adreçades a les activitats de la
Rua de Carnaval, any 2018.

36.- Proposta de pròrroga de l’acord signat entre la Direcció General d’Igualtat de la Generalitat de
Catalunya i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat per al desenvolupament del servei d’atenció
integral per les persones LGTBI.

37.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat ESPLUGA VIVA en
concepte de liquidació de la subvenció atorgada pel desenvolupament de l'activitat “pati blau”, any
2017.

38.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l’entitat SOCIETAT CORAL
CENTENÀRIA LA COLOMA en concepte de liquidació de la subvenció atorgada pel desenvolupament
de la programació anual d’acord al conveni vigent, any 2017.

39.- Proposta d’aprovació d’una subvenció amb caràcter extraordinari a l'IES La Mallola pel
desenvolupament de l’activitat “XXI Intercanvi Esplugues-Ahrensburg”, any 2018.

40.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l’entitat PENYA MOTERA
CILINDROS REBELDES en concepte de liquidació de la subvenció atorgada pel desenvolupament de
la programació anual d’acord al conveni vigent, any 2017.

41.- Proposta de resolució de sol·licituds d’ajuts econòmics, dins l’àmbit d’Acció Social, en concepte
de beques de menjador d’escoles bressol, curs 2017-2018.

42.- Proposta de resolució de sol·licituds de tarifació social, curs 2017-2018, en concepte
d’assistència de menors a les escoles bressols municipals.

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

Precs i preguntes.


