
JGL 39/2017

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 03/11/2017 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 d'expedient de contractació, mitjançant procediment obert, del serveis 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).

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

3.- Proposta d'aprovació d'expedient de contractació, mitjançant procediment obert del servei de
direcció d’execució de les obres de construcció del Complex Socio Cultural i Esportiu de Can Vidalet
d’Esplugues de Llobregat. (Exp. 2017/15/1408).

4.- Proposta d'aprovació de l'adjudicació 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) d’Esplugues de Llobregat. (Exp. 2017/17/1384).

5.- Proposta d'aprovació de la modificació del contracte de subministrament de la senyalització vertical
i altres materials d’abalisament de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. (Exp. 2017/5/1428).

6.- Proposta d’aprovació d’una pròrroga de les obres d’arranjament de la vorera de l’avinguda Països
Catalans, entre el carrer Melcior Llavinés i el carrer Sometents d’Esplugues de Llobregat.( Exp.
2017/6/1384).

7.- Proposta d'aprovació relativa a la rectificació d’error material existent als plecs de clàusules
administratives particulars que regulen la prestació dels serveis de recollida i transport de residus
municipals i neteja viaria del municipi d’Esplugues de Llobregat. (Exp. 2017/11/1408).

8.- Proposta de resolució sobre el recurs de reposició presentat per INMOBILIARIA IMASA, SA, contra
l’acord de 30 de setembre de 2016, d’aprovació de la modificació del protocol d’actuació per



l’execució i recepció de les obres d’urbanització del sector afectat pel soterrament de les línies
elèctriques aèries d’alta tensió de Fecsa del terme municipal d’Esplugues de Llobregat.

9.- Proposta per concedir al senyor JOAN VENTURA USTRELL llicència d’obres de construcció d’una
piscina a l’aire lliure a la parcel·la situada al carrer Frontó núm. 42, d’Esplugues de Llobregat.
(Exp.2017/61/2416).

10.- Proposta per concedir a LIDL SUPERMERCADOS SAU llicència d’obres per a la construcció d’un
centre comercial en la parcel·la ocupada per l’antic restaurant Los Tres Molinos situat a l’Av. Països
Catalans, núm.89, d’Esplugues de Llobregat. (Exp.2017/1/2430).

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

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

12.- 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 (tercer
trimestre 2017).

13.- Proposta consistent en donar compte de sentència del Jutjat Contenciós Administratiu Núm. 8 de
Barcelona.

14.- 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 (empresa
CULEBRAS ASSESSORS SLP).

15.- 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 (empresa
GOCO AUTOESCUELA SLU).

16.- Proposta de devolució de la fiança dipositada per l’empresa 2003, S.A., corresponent al contracte
del lloguer, muntatge i desmuntatge d’estands per a Firesplugues 2017.

17.- Proposta de modificació del document “règim de funcionament del servei Esplugues Coworking"

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA

18.- Proposta d'aprovació d'una subvenció a favor de l'entitat ESBART VILA D'ESPLUGUES per la
realització de l'activitat "Exposició de vestuari de l'Esbart Vestint la Festa", any 2017.



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

Precs i preguntes.


