
JGL 26/2017

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 7 de juliol 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

TERRITORI I SOSTENIBILITAT

1.- Proposta d'aprovació d'expedient de contractació i plecs de condicions relatius al contracte mixt
d’obres i serveis per a la reparació de les infraestructures urbanes del municipi d'Esplugues de
Llobregat.

2.- Proposta d’aprovació d’expedient de contractació dels treballs de restauració del parquet del
pavelló blau del CEM de Les Moreres, d’aquesta població, mitjançant contracte menor.

3.- Proposta de requeriment de la fiança relativa al contracte de les obres d’enderroc dels edificis
afectats per la construcció del CEM de Can Vidalet.

4.- Proposta per concedir llicència d’obres a la senyora Catalina Brillas Canut, per al canvi d’ús
d’oficina a habitatge de l’immoble ubicat al carrer Serra del Montsec, núm. 44 entresòl 3a, d’Esplugues
de Llobregat. (Exp. T032-2016-57).

5.- Proposta per concedir llicència d’obres a SA AUDIOCERVER, per al canvi d’ús de local a habitatge
de l’immoble ubicat al carrer Puig i Cadafalch, núm. 4, local 4, d’Esplugues de Llobregat. (Exp. 2416-
2017-31).

6.- Proposta per concedir llicència d’obres a PATRIMONIAL HEFER, SA, per a l’enderroc parcial dels
habitatges existents a les finques del carrer Sant Llorenç, núm. 18-34, d’Esplugues de Llobregat.
(Exp. 2416-2017-20).

7.- Proposta per concedir llicència d’obres a la senyora Ma. Carmen López Rodríguez, per a
l’enderroc de l’habitatge entre mitgeres existent a la finca del carrer Esport, núm. 7, d’Esplugues de
Llobregat. (Exp. 2416-2017-26).

8.- Proposta per concedir llicència d’obres a THE AMERICAN SCHOOL OF BARCELONA, per a la
construcció d’un edifici d’ús docent, anomenat “Edifici C” a la finca del carrer Jaume Balmes, núm. 7,
d’Esplugues de Llobregat. (Exp. 2416-2017-14).



9.- Proposta de sol·licitud a l'Àrea Metropolitana de la subvenció relativa al contracte de manteniment
de les zones verdes del Programa d'actuacions municipals de millora urbana.

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

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

11.- Proposta d'adjudicació del contracte menor consistent en l'execució del servei d'assistència
tècnica en actes, d'aquesta població

12.- Proposta de pagament de la subvenció concedida per l'Àrea Metropolitana de Barcelona a
l'empresa Envase Gráfico Industrial, SA (EGISA) per un projecte d’eficiència energètica, en que
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat actua com a entitat col·laboradora.

13.- Proposta de resolució d’una sol·licitud d’assignació econòmica destinada a la contractació, per
empreses i entitats, de persones en situació d’atur residents a Esplugues de Llobregat.

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA

14.- Proposta de requeriment de fiança dins el contracte relatiu al servei per a la realització del
Programa integral d’activitats de dinamització i preventives adreçat a la gent gran.

15.- Proposta relativa als premis atorgats per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat amb motiu dels IX
Jocs Florals Esplugues 2017.

16.- Proposta de resolució del concurs de subvencions adreçat a entitats ciutadanes per al
desenvolupament d’activitats relacionades amb els Serveis d’Esports, any 2017.

17.- Proposta de resolució del concurs de subvencions adreçat a entitats ciutadanes per al
desenvolupament d’activitats relacionades amb els Serveis de Cultura, any 2017.

18.- Proposta d’aprovació d’un conveni de col·laboració plurianual entre l’Ajuntament d’Esplugues de
Llobregat i l’entitat BOC DE BITERNA.

19.- Proposta d’aprovació d’una subvenció a favor de l’entitat CLUB DE FUTBOL CAN VIDALET en
execució del conveni en vigor, any 2017.

20.- Proposta d’aprovació d’un conveni de col·laboració plurianual entre l’Ajuntament d’Esplugues de
Llobregat i l’entitat COLLA DE GEGANTERS D’ESPLUGUES.

21.- Proposta d’aprovació d’un conveni de col·laboració plurianual entre l’Ajuntament d’Esplugues de
Llobregat i l’entitat COLLA INFANTIL BOIETS ESQUITXAFOCS.

22.- Proposta d’aprovació d’un conveni de col·laboració plurianual entre l’Ajuntament d’Esplugues de



Llobregat i l’entitat CORAL MUSICORUM D’ESPLUGUES.

23.- Proposta d’aprovació d’un conveni de col·laboració plurianual entre l’Ajuntament d’Esplugues de
Llobregat i l’entitat GRUP D’ESTUDIS D’ESPLUGUES.

24.- Proposta d’aprovació d’una subvenció a favor de l’entitat GRUP D’ESPLAI ESPURNES en
concepte d’aportació municipal a conveni en vigor per al desenvolupament del monitoratge de suport
per la integració d’infants i joves amb discapacitat al Casal d’estiu infantil i Jove, any 2017.

25.- Proposta d’aprovació d’una subvenció a favor de l’entitat ESPLUGA VIVA en concepte d’aportació
municipal a conveni en vigor per al desenvolupament del monitoratge de suport per la integració
d’infants i joves amb discapacitat al Casal d’estiu infantil, any 2017.

26.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l’entitat CENTRO ARAGONÉS DE
ESPLUGUES en concepte de liquidació de la subvenció atorgada per al desenvolupament de la seva
Programació anual, any 2016.

27.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l’entitat CLUB HANDBOL
ESPLUGUES en concepte de liquidació de la subvenció atorgada per al desenvolupament de la seva
Programació anual, any 2016.

28.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l’entitat COLLA DE GEGANTERS
D’ESPLUGUES en concepte de liquidació de la subvenció atorgada per al desenvolupament de la
seva Programació anual, any 2016.

29.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l’entitat ESPLUGA VIVA en
concepte de justificació del Programa d’activitats “Casal d’estiu d’anglès” i aportació econòmica
corresponent, any 2016.

30.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat GRUP DE PERCUSSIÓ
ATABALATS en concepte de liquidació de la subvenció atorgada per al desenvolupament de la seva
Programació anual, any 2016.

31.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat L'AVENÇ, CENTRE
CULTURAL I RECREATIU en concepte de liquidació de la subvenció atorgada per al desenvolupament
de la seva Programació anual, any 2016.

32.- Proposta d’aprovació de l'aportació econòmica municipal, any 2017, a l'entitat L'AVENÇ, CENTRE
CULTURAL I RECREATIU, en execució del conveni de col·laboració plurianual en vigor.

33.- Proposta d’aprovació d'ajuts econòmics, dins l'àmbit d'Acció Social, en concepte d’emergències
socials.

34.- Proposta de rectificació parcial d’acords de resolució de sol·licituds d’ajuts econòmics dins l’àmbit
d’Acció Social, en concepte de beques d’activitats d’estiu, curs 2016-2017.



35.- Proposta d'aprovació d'un conveni de col·laboració amb l'entitat ESPLUGA VIVA per al
desenvolupament del seu Projecte d'activitats i serveis infantils, juvenils i culturals, any 2017.

36.- Proposta d'aprovació d'un conveni de col·laboració amb l'entitat GRUP D'ESPLAI ESPURNES per
al desenvolupament del seu Projecte d'activitats i serveis infantils i juvenils, any 2017.

37.- Proposta d'aprovació d'un conveni de col·laboració amb l'entitat GRUP D'ESPLAI PUBILLA
CASES CAN VIDALET per al desenvolupament del seu Projecte d'activitats i serveis infantils i juvenils,
any 2017.

Precs i preguntes.
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