
JGL 38/2017

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 27 d’octubre 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. 14/17 corresponent a la sessió ordinària de data 7 d’abril de
2017.

TERRITORI I SOSTENIBILITAT

2.- Proposta d’aprovació de l’expedient per contracte menor del servei d’assistència tècnica per a la
coordinació de seguretat i salut de les obres de millora en la infraestructura del servei de sanejament
de l’avinguda Cornellà, (entre l’avinguda Sant Ildefons i c/ Gall) i el carrer Gall (entre Av. Cornellà i c/
Juli Garreta). Exp. 2017/23/1411.

3.- Proposta de requeriment de fiança relativa al contracte de les obres d’implantació d’un carril bici
de l’Avinguda dels Països Catalans. (Exp. 2017/12/1384).

4.- Proposta d’adjudicació del contracte del servei de manteniment de les instal·lacions de protecció
contra incendis i seguretat dels equipaments de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. (Exp.
2017/8/1408).

5.- Proposta d’adjudicació del contracte del subministrament complementari de materials per al
manteniment d’instal·lacions que realitza la brigada municipal. (Exp. 2017/1/1428).

6.- Proposta d’aprovació de la cessió d’ús de la plaça d’aparcament número 176 del soterrani 2 del
pàrquing de Plaça Catalunya. (Exp. 2017/11/1597).

7.- Proposta d’aprovació de la cessió d’ús de la plaça d’aparcament número 1454 del soterrani 4 del
pàrquing de Can Vidalet. (Exp. 2017/10/1597).

8.- Proposta d'aprovació d'expedient de contractació, mitjançant procediment obert subjecte a
regulació harmonitzada, del servei de direcció facultativa (direcció d’obra i direcció d’execució) de les
obres de construcció del Complex socio cultural i esportiu de Can Vidalet d’Esplugues de Llobregat.

9.- Proposta d'aprovació d'expedient de contractació, mitjançant procediment obert, 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.

10.- Proposta d’aprovació de l’addenda relativa a l’aportació econòmica de la Diputació de Barcelona
per a l’exercici 2017, del conveni de col·laboració subscrit entre la Diputació de Barcelona i
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, per al funcionament d’un Servei d’Intermediació pels Deutes
de l’Habitatge (SIDH) i del Servei d’Atenció Ciutadana (SAC).

11.- Proposta d'aprovació inicial del Projecte d'urbanització del PAU “Tres Molinos”-Pla parcial el Gall,
promogut per LIDL SUPERMERCATS, SAU.

12.- Proposta per concedir llicència per al canvi d’ús de local a habitatge, al senyor JOAQUIN
SAGNIER-TARAMONA SENTMENAT, de l’immoble ubicat a la finca del carrer Verge de la Mercè, núm.
60, local 3, d’Esplugues de Llobregat. (Exp. 2017/4/2419).

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

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

14.- Proposta per a la liquidació del deute de dret públic no tributari per part de l'ATM en concepte de
reintegrament del subministrament d'aigua de la plataforma tramviària del Sistema Trambaix (primer
semestre 2017).

15.- Proposta d’aprovació de les bases i convocatòria per a la creació d'una borsa de treball d'auxiliar
administratiu/va, mitjançant concurs oposició lliure.

16.- Proposta d’aprovació de les bases i convocatòria per a la creació d'una borsa de treball
d'operari/ària, mitjançant concurs oposició lliure.

17.- Proposta de resolució d'una sol·licitud d'ingrés a l'espai "Esplugues Coworking”-P.G.-

18.- Proposta de resolució d'una sol·licitud d'ingrés a l'espai "Esplugues Coworking”-C.R.-

19.- Proposta de resolució d’una sol·licitud de baixa a l’espai “Esplugues Coworking”

20.- Proposta d’adjudicació del contracte, mitjançant procediment obert, relatiu a la posada a
disposició i manteniment (renting operatiu) de tres dispositius electrònics per efectuar tràmits
administratius en el Pac Central, Pac de Can Vidalet i Casa Consistorial.

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA

21.- Proposta d’aprovació de la quarta addenda al conveni de col·laboració amb el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat per al Pla educatiu d’entorn, curs 2017-2018.

22.- Proposta per donar compte del document “Projecte INFLUJOVE”.

23.- Proposta d’aprovació d’un conveni de cessió d’ús de l’equipament municipal “Espai municipal
Puig Coca” amb la FUNDACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI per realitzar un curs de formació de monitor



de lleure durant els mesos d’octubre, novembre i desembre de 2017 i gener de 2018.

24.- Proposta d'aprovació d'un conveni anual de col·laboració entre l'Ajuntament d'Esplugues de
Llobregat i l'ESCOLA JOAN MARAGALL per al desenvolupament de l’activitat “Millora de l'espai de
biblioteca (2ª Fase)”.

25.- Proposta d'aprovació d'un conveni anual de col·laboració entre l'Ajuntament d'Esplugues de
Llobregat i l'ESCOLA FOLCH I TORRES per al desenvolupament de l’activitat “Implementació de les
tecnologies emergents”.

26.- Proposta d'aprovació d'un conveni anual de col·laboració entre l'Ajuntament d'Esplugues de
Llobregat i l'ESCOLA LOLA ANGLADA per al desenvolupament de l’activitat “Projecte Patis: Els Espais
exteriors com entorn d'aprenentatge”.

27.- Proposta d'aprovació d'un conveni plurianual de col·laboració entre l'Ajuntament d'Esplugues de
Llobregat i l'entitat FUNDACIÓ UTOPIA.

28.- Proposta d'aprovació d'un conveni plurianual de col·laboració entre l'Ajuntament d'Esplugues de
Llobregat i l'entitat PENYA MOTERA CILINDROS REBELDES.

29.- Proposta d’aprovació d’una sol·licitud de subvenció presentada per l’entitat PRO-ARTS
MUSICALS per al desenvolupament de l’activitat “Actes commemoratius 25 anys de la seva fundació”,
any 2017.

30.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l’entitat AMPA ESCOLA PRAT DE
LA RIBA per al desenvolupament de l’activitat “Condicionament acústic del menjador escolar”, any
2017.

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

Precs i preguntes.


