
JGL 45/2017

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 22 de desembre 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. 43/17 corresponent a la sessió ordinària de data 1 de
desembre de 2017.

TERRITORI I SOSTENIBILITAT

2.- Proposta d’adjudicació del contracte de les obres de construcció del centre d’ús sociocultural i
esportiu en l’àmbit del barri de Can Vidalet (exp. 2017/7/1384).

3.- Proposta d’adjudicació del contracte del servei de consultoria i assistència tècnica per a
l’elaboració d’auditories energètiques i el projecte executiu per la renovació de l’enllumenat exterior
municipal (exp.2017/3/1411).

4.- Proposta d’adjudicació del contracte del servei de neteja i manteniment de les zones verdes de
gestió municipal d’Esplugues de Llobregat (exp. 2017/6/1408).

5.- Proposta d’adjudicació del contracte de les obres de reforma i millora de l’accessibilitat del
passatge Ametllers, d’Esplugues de Llobregat (exp. 2017/15/1384).

6.- Proposta de correcció de l’errada material de l’acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament
d’Esplugues de Llobregat, de 24 de novembre de 2017, quant a l’import de la garantia provisional
dipositada per LIDL SUPERMERCADOS, SA, per a l’atorgament d’una concessió administrativa,
relativa exclusivament a l’espai físic destinat a supermercat i a aparcament en soterrani i, en el seu
cas, de l’edificació que s’ha de construir sobre la finca de domini públic, situada a l'Avinguda de
Cornellà, núm. 79-89, cantonada carrer Carme, núm. 2-18, d’Esplugues de Llobregat, per a ser
destinada en part al Mercat Municipal de La Plana (exp. 2017/6/1597).

7.- Proposta d’aprovació relativa a l’adjudicació del contracte de servei de manteniment de les
escales mecàniques de la plaça de la Bòbila (exp. 2017/17/1408).

8.- 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 d’enderroc del Mercat de Can Vidalet



(exp.2017/47/1411).

9.- Proposta d’aprovació de l’expedient per contracte menor del servei de substitució de làmpades en
els projectors del CEM Les Moreres (exp.2017/48/1411).

10.- Proposta d’aprovació de l’expedient per contracte menor del subministrament de 50 aparcabicis
diàmetre 48 mm de tub d’acer galvanitzat pel municipi d’Esplugues de Llobregat (exp.2017/14/1432).

11.- Proposta d’aprovació de l’expedient per contracte menor del subministrament de 120 papereres
de 70 litres pel municipi d’Esplugues de Llobregat (exp.2017/15/1432).

12.- Proposta d’aprovació de l’expedient per contracte menor del subministrament de 100 pilones
flexibles color negre amb reflectant de 100 mm de poliuretà que absorbeix els impactes i torna a la
seva posició original pel municipi d’Esplugues de Llobregat (exp.2017/16/1432).

13.- Proposta d’aprovació de l’expedient per contracte menor del subministrament de 100 pilones
metàl·liques reforçades, construïda amb ferro galvanitzat de 95x2,5 mm i alçada 970 mm, pel municipi
d’Esplugues de Llobregat (exp.2017/17/1432).

14.- Proposta d’aprovació de l’expedient per contracte menor del subministrament de 13 tapes
metàl·liques de clavegueram, tapa certificada d 400 amb gravat escut del municipi h= 130 mm, pel
municipi d’Esplugues de Llobregat (exp 2017/18/1432).

15.- Proposta d’aprovació de l’expedient per contracte menor del subministrament de 120 bancs de
1800x110x35 mm amb 6 llistons de fusta tropical pel municipi d’Esplugues de Llobregat (exp
2017/19/1432).

16.- Proposta d’aprovació relativa a la liquidació del contracte d’obres d’adequació i legalització de la
instal·lació elèctrica de la Masia de Cal Suís, d’Esplugues de Llobregat (exp. 2017/10/1387).

17.- Proposta d’aprovació relativa al reconeixement extrajudicial per enriquiment injust a l’execució del
contracte obres d’adequació i legalització de la instal·lació elèctrica de la Masia de Cal Suís,
d’Esplugues de Llobregat (exp. 2017/10/1387).

18.- Proposta d’aprovació d’expedient de contractació i plecs de condicions relatius al contracte de les
obres incloses al projecte executiu col·lector Torrent de Can Clota al terme municipal d’Esplugues de
Llobregat (exp. 2017/11/1384).

19.- Proposta d’aprovació de la certificació final de les obres de reforma i millora de l’accessibilitat del
carrer Vicenç Bou (exp. 2017/29/1384).

20.- Proposta de requeriment de la garantia definitiva 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’aquesta
població (exp. 2017/15/1408).



21.- Proposta de requeriment de la garantia definitiva del contracte del servei de direcció d’obres de
les obres de construcció del Complex socio cultural i esportiu de Can Vidalet, d’aquesta població (exp.
2017/12/1408).

22.- Proposta de requeriment de la garantia definitiva 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’aquesta població (exp. 2017/12/1411).

23.- 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 del carrer Francesc LLunell (exp.2017/49/1411).

24.- Proposta d’aprovació d’expedient de contractació i plecs de condicions relatius al contracte de les
obres referides al projecte de reforma del sistema de climatització de l'edifici el Molí d'Esplugues de
Llobregat.

25.- Proposta d’aprovació de l’expedient per contracte menor del subministrament per contracte de
lloguer de mòduls de vestuari - dutxes pels camps de futbol municipals adjudicats a l'empresa
Germans Homs lloguer de maquinària 1852,sl

26.- Proposta d’aprovació de l’expedient per contracte menor del subministrament per contracte de
lloguer de mòduls de vestuari - dutxes pels camps de futbol municipals adjudicats a l'empresa Hune
Retal, slu.

27.- Proposta d’aprovació de la certificació final de les obres de projecte constructiu de millora de
l’estabilitat del mur de gravetat situat al Torrent d’en Farré.

28.- Proposta d’aprovació de la despesa corresponent a la certificació núm. 16 de les obres del
projecte del camí per a la connexió ciclable entre Barcelona i Esplugues per l’Avinguda Diagonal (exp.
2017/1/2388).

29.- Proposta de requeriment de garantia i documentació a INTERCONTRADE, SL, en relació amb
la sol·licitud presentada per participar en la concurrència pública convocada per l’Ajuntament
d’Esplugues de Llobregat per a l’atorgament de llicències d’ús privatiu de porcions de domini pública
situades a l’edifici La Baronda (exp. 2017/8/1597).

30.- Proposta de requeriment garantia i documentació a UTE PRODUCCIONES DEL BARRIO-
AB RIERA ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP, en relació amb la sol·licitud presentada per
participar en la concurrència pública convocada per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat per a
l’atorgament de llicències d’ús privatiu de porcions de domini pública situades a l’edifici La Baronda
(exp. 2017/8/1597).

31.- Proposta de resolució del recurs de reposició presentat per IMASA contra l’acord de data 30 de
setembre de 2016 d’aprovar el document de la Modificació del protocol de les actuacions per a
l’execució i recepció, per fases, de les obres d’urbanització del Pla parcial urbanístic al sector afectat
pel soterrament de les línies elèctriques aèries d’alta tensió de FECSA (exp 2017/1/2290).



32.- Proposta d’iniciar expedient d’expropiació de la porció de terreny de 379,17m2, de la finca
registral núm. 2.677, situada al carrer Montserrat, núm. 52, propietat de la Sra. Anais Godínez Acay
(exp. 2017/6/2303).

33.- Proposta d’iniciar expedient d’expropiació de la porció de terreny de 93,80 m2 de la finca del
carrer Josep Anguera Sala, propietat del Sr. Salvador Roman Ortega (exp. 2017/7/2303).

34.- Proposta relativa a que les obres incloses al projecte executiu col·lector Torrent de Can Clota, al
terme municipal d’Esplugues de Llobregat es declararan obres d’urbanització anticipades del sector
de Can Cervera (exp. 2017/2/2290).

35.- Proposta de concessió de llicència d’obres al senyor ORIOL ARBUÉS VINTRÓ, per a l’enderroc
d’un immoble existent a la finca ubicada al carrer Laureà Miró, núm. 273, d’Esplugues de Llobregat
(expedient 2017/59/2416).

36.- Proposta de concessió de llicència d’obres al senyor ORIOL ARBUÉS VINTRÓ per a la
construcció d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres, al carrer Laureà Miró, núm. 273, d’Esplugues de
Llobregat (expedient 2017/60/2416).

37.- Proposta de requeriment de documentació acreditativa del compliment de les condicions de
llicència d'obres concedida per acord de JGL, a FINESTRELLES SHOPPING CENTER, SL, el 30 de
setembre de 2016 (expedient T032-2016-16).

38.- Proposta de requeriment de documentació acreditativa del compliment de les condicions de
llicència d'obres concedida per acord de JGL, a MILLENIUM MERIDIAN, SL, el 30 de setembre de 2016
(expedient T032-2014-29).

39.- Proposta d’aprovació de l’expedient per contracte menor del subministrament per contracte de
lloguer de mòduls de vestuari - dutxes pel camp de futbol municipal El Molí adjudicat a l'empresa
ALGECO Construcciones Modulares, SLU

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

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

41.- Proposta consistent en donar compte de sentència del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya.

42.- Proposta d’autorització permuta d'una plaça de funcionari en categoria d'agent de la policia local
d'aquest ajuntament, per una de la mateixa categoria de l'ajuntament de Terrassa.

43.- Proposta d’aprovació oferta pública d'ocupació 2017.

44.- Proposta d’aprovació de la nòmina corresponent a l’abonament dels serveis prestats per divers
personal de l’ajuntament, en el procés electoral “Eleccions al Parlament 2017”.



45.- Proposta d’aprovació de bases i convocatòria de tres places de caporal, mitjançant concurs
oposició per promoció interna.

46.- Proposta d’adjudicació, mitjançant procediment negociat, del contracte de subministrament de la
uniformitat del servei de la policia local. Any 2017/18.

47.- Proposta d’adjudicació, mitjançant contracte menor, relatiu al subministrament del programa
informàtic de gestió policial, GESPOL, per a la prestació integrada de la gestió operativa, tàctica,
estratègica i administrativa del servei de la policia local al municipi d’Esplugues de Llobregat,
corresponent a l’any 2017/2018.

48.- Proposta d’adjudicació, mitjançant contracte menor, del servei d’assistència tècnica d’activitats a
realitzar durant l’any 2018, al municipi d’Esplugues de Llobregat.

49.- Proposta d’adjudicació, mitjançant contractació menor, del subministrament del sistema de
videoacta, equips de gravació i transmissió d’actes, i el seu manteniment, per a l’ajuntament
d’Esplugues de Llobregat, durant l’any 2018.

50.- Proposta d’adjudicació, mitjançant contractació menor, del subministrament de la gestió integral
del patrimoni, mitjançant l’aplicació informàtica GPA, per a l’ajuntament d’Esplugues de Llobregat,
durant l’any 2018.

51.- Proposta d’adjudicació, mitjançant contractació menor, del servei de consultoria i assistència
tècnica en la implantació i posada en marxa de l’aplicació informàtica GPA de gestió patrimonial, per a
l’ajuntament d’Esplugues de Llobregat, durant l’any 2018.

52.- Proposta d’adjudicació, mitjançant contractació menor, del subministrament i implantació de 9
punts de signatura biomètrica, per als punts d’atenció a la ciutadania (PAC) de l’ajuntament
d’Esplugues de Llobregat.

53.- Proposta d’adjudicació del contracte menor consistent en un servei de difusió de les activitats que
es realitzen a Esplugues de Llobregat i de notícies relacionades amb la ciutat durant l’any 2017 i de
proposta d’adjudicació al Periódico de Catalunya (Zeta, Gestión de Medios, SA).

54.- Proposta d’acceptació de la subvenció, atorgada l’any 2017 per l’Àrea Metropolitana de
Barcelona- agència de transparència, relativa al projecte esplugues obert: el teu espai amb la
informació del PAM, pressupostària, agendes polítiques, indicadors de ciutat, proveïdors i el rebut
dels teus impostos.

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

56.- Proposta de resolució de sol·licituds de subvencions per a afavorir la reactivació econòmica i la
creació d’ocupació a Esplugues de Llobregat.



57.- 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 (quart
trimestre 2017).

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA

58.- Proposta d’aprovació d’expedient de contractació i plecs de condicions relatius al servei d’atenció
integral LGTBI.

59.- Proposta de modificació del contracte relatiu al servei de podologia adreçat a la gent gran
d’Esplugues de Llobregat.

60.- Proposta de modificació del contracte relatiu al servei de suport professional per a aquelles
activitats municipals que requereixin mitjans audiovisuals.

61.- Proposta d’aprovació de la liquidació de la subvenció atorgada pel Consell Comarcal del Baix
Llobregat en matèria de desenvolupament i finançament del transport adaptat, any 2016.

62.- Proposta d’acceptació de la subvenció atorgada pel Consell Comarcal del Baix Llobregat en
matèria de desenvolupament i finançament del transport adaptat, any 2017.

63.- Proposta d’aprovació d’una aportació econòmica a favor de l’entitat FUNDACIÓ PRIVADA CASAL
DELS AVIS D’ESPLUGUES per a la prestació del servei de menjador social i del servei d’àpats per a
persones sense sostre, segons conveni de col·laboració, any 2017.

64.- Proposta relativa als Premis “7è Fòrum de l’Excel·lència: Treballs de Recerca de Batxillerat”.

65.- Proposta relativa als Premis INFLUJOVE.

66.- Proposta de desestimació d’una sol·licitud de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament
d’esplugues de Llobregat i l’entitat AMPA ESCOLA LOLA ANGLADA, any 2017.

67.- Proposta d’aprovació d’un conveni plurianual de col·laboració amb l’entitat ASSEMBLEA
COMARCAL CREU ROJA ESPLUGUES DE LLOBREGAT – SANT JUST DESVERN.

68.- Proposta d’aprovació d’un conveni plurianual de col·laboració amb l’entitat ASSOCIACIÓ DE
VEÏNS FINESTRELLES.

69.- Proposta d’aprovació d’un conveni plurianual de col·laboració amb l’entitat ASOCIACIÓN
CULTURAL ANDALUZA DE ESPLUGUES.

70.- Proposta d’aprovació d’un conveni anual de col·laboració amb l’ESCOLA CAN VIDALET per al
desenvolupament de l’activitat “Projecte de remodelació de la zona de pati escola Can Vidalet”, any
2017.



71.- Proposta d’aprovació d’un conveni anual de col·laboració amb l’ESCOLA GRAS SOLER per al
desenvolupament de l’activitat “Projecte nou currículum a primària”, any 2017.

72.- Proposta d’autorització i disposició d’una despesa a favor del FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ
AL DESENVOLUPAMENT corresponent a l’any 2017.

73.- Proposta d’aprovació del text del conveni de col·laboració amb els ajuntaments de Viladecans,
Gavà, Sant Joan Despí i Sant Vicent dels Horts i l’Institut Marocain de Dèveloppement Local (IMADEL).

74.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l’entitat ASSOCIACIÓ CLUB
D’ESPLAI PUBILLA CASES-CAN VIDALET en concepte de justificació de l’aportació econòmica
municipal atorgada per al desenvolupament del “Programa d’activitats casal d’estiu infantil i jove”, any
2016.

75.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l’entitat ASSOCIACIÓ CLUB
D’ESPLAI PUBILLA CASES-CAN VIDALET en concepte de justificació de l’aportació econòmica
municipal atorgada per al desenvolupament del “Programa d’activitats casal d’estiu”, any 2017.

76.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l’entitat ESPLUGA VIVA en
concepte de justificació de l’aportació econòmica municipal atorgada per al desenvolupament del
“Programa d’activitats casal d’estiu”, any 2017.

77.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l’entitat GRUP D’ESPLAI
ESPURNES en concepte de justificació de l’aportació econòmica municipal atorgada per al
desenvolupament del “Programa d’activitats casal d’estiu”, any 2017.

78.- 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”, aprovació de la modificació puntual del conveni en vigor i aportació econòmica
corresponent, any 2017.

79.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l’entitat GRUP D’ESPLAI
ESPURNES en concepte de justificació del Programa d’activitats “Casal d’estiu d’anglès”, aprovació de
la modificació puntual del conveni en vigor i aportació econòmica corresponent, any 2017.

80.- 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”, aprovació de la modificació
puntual del conveni en vigor i aportació econòmica corresponent, any 2017.

81.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l’entitat GRUP D’ESPLAI
ESPURNES en concepte de justificació de l’activitat “Volare”, any 2016.

82.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l’entitat CREU ROJA ESPLUGUES -
SANT JUST DESVERN en concepte de justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament
del Projecte “Dones emprenedores fomenten viure en un ambient lliure de violència al Districte 8 de la
Ciutadella Andrés Ibáñez, Santa Cruz de la Sierra, Bolívia”, any 2016.



83.- Proposta de resolució de sol·licituds d’ajuts econòmics, dins l’àmbit d’Acció Social, curs 2017-
2018, en concepte de beques d’Activitats Esportives.

84.- Proposta de resolució de sol·licituds d’ajuts econòmics, dins l’àmbit d’Acció Social, curs 2017-
2018, en concepte de beques de Menjador Escolar.

85.- Proposta de resolució de sol·licituds d’ajuts econòmics, dins l’àmbit d’Esports, curs 2017-2018, en
concepte de beques de Natació Escolar.

86.- Proposta de resolució de sol·licituds d’ajuts econòmics, dins l’àmbit d’Esports, curs 2017-2018, en
concepte de beques de Transport de Natació Escolar.

87.- Proposta de resolució de sol·licituds d’ajuts econòmics, dins l’àmbit de Cultura, curs 2017-2018,
en concepte de beques d'activitats culturals.

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

Precs i preguntes.


