
JGL 25/2017

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 30 de juny 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’autorització de la cessió d’ús de l’aparcament del soterrani primer del pàrquing de Can
Vidalet, sol·licitat pel Sr. Sebastian Calvo Soto.

2.- Proposta d’aprovació de l’expedient per contracte menor de les obres de rehabilitació de la
coberta de la Torre Termes, d’aquesta població. (Exp.G451-2017-007).

3.- Proposta de requeriment de la fiança del contracte de les obres d’arranjament de la vorera de
l’avinguda Països Catalans, entre el carrer Melcior Llavinés i el carrer Sometents, d’aquesta població.
(Exp. G451-2017-004).

4.- Proposta de devolució de la fiança relativa al contracte d’obres d’eficiència energètica a
l’enllumenat dels ponts d’Esplugues de Llobregat. (Exp. G451-2015-001).

5.- Proposta de devolució de la fiança relativa al contracte de subministrament de materials per al
manteniment d’instal·lacions que realitza la brigada municipal de l’Ajuntament d’Esplugues de
Llobregat. (Exp. G455-2014-011).

6.- Proposta d’autorització de la despesa corresponent a la 11a certificació de les obres del projecte
del camí per a la connexió ciclable entre Barcelona i Esplugues de Llobregat. (Exp. T023-2015-001).

7.- Proposta d’aprovació de l’acord de col·laboració per realitzar una prova pilot per al control del
soroll ambiental a Esplugues de Llobregat, amb l’empresa VIBROACÚSTICS, SL (AV ENGINYERS).

8.- Proposta d’autorització a l’empresa AB RIERA ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP, per al trasllat al
local d’ús terciari dins del recinte de l’Espai Baronda en substitució de la porció de 98 m2 de
l’esmentat espai per al qual es va autoritzar la utilització privativa de domini públic.

9.- Proposta d’atorgament de llicència a l’empresa, INTERCON TRADE, SL, per a la utilització privativa
d’una porció de domini públic de l'edifici BARONDA.



10.- Proposta de recepció de les obres d’urbanització del sector del PERI de Finestrelles Nord. (Exp.
8/10).

11.- Proposta d’aprovació del conveni de cooperació interadministrativa entre l’Ajuntament de
Cornellà de Llobregat i l’Ajuntament d’esplugues de Llobregat per a l’autorització de l’Ajuntament
d’Esplugues de Llobregat a favor de l’ajuntament de Cornellà per a l’execució de les obres
d’urbanització de l’avinguda de Sant Ildefons, en el vèrtex titularitat de l’Ajuntament d’Esplugues, del
tram comprès entre la rotonda de la carretera d’Esplugues de Cornellà, el carrer de Sant Antoni Maria
Claret i l’avinguda de la Línia elèctrica de Cornellà de Llobregat.

12.- Proposta per concedir llicència a MOMO Espai d’Educació Integral per a l’ampliació i reforma
del centre ubicat a l’avinguda La Miranda, núm. 18, d’Esplugues de Llobregat. (Exp. T032-2016-17).

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

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

14.- Proposta d'aprovació d'un expedient de crèdits incobrables.

15.- Proposta de modificació de les bases reguladores del procés selectiu per a la provisió interina
d’una plaça de lletrat/da i creació d’una borsa de treball de la mateixa categoría.

16.- Proposta d'aprovació de dos projectes formatius de pràctiques acadèmiques externes amb una
alumna de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona i l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat.

17.- Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació per contracte menor per a la realització del
servei vigilància i custòdia de l’edifici municipal Casa Consistorial durant els mesos de juliol i agost de
l'any 2017.

18.- Proposta consistent en donar compte de sentència del Jutjat Contenciós Administratiu Núm. 5 de
Barcelona.

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA

19.- Proposta per donar suport a la Crida d'Hibakusha a favor d'un Tractat d'Eliminació i Prohibició
d'Armes Nuclears.

20.- Proposta d’adjudicació del contracte menor consistent en la realització d’un concert de
l’espectacle Piromusical, dins del Programa d’actes de la Festa Major 2017.

21.- Proposta d’adjudicació del contracte menor consistent en la realització d’un concert amb el grup
“Doctor Prats”, dins del Programa d’actes de la Festa Major 2017.

22.- Proposta de modificació del termini de resolució del concurs de subvencions de l’àmbit d’Acció
Social i Ciutadania, any 2017.



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

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

25.- Proposta d’aprovació de l’aportació econòmica a favor de l’entitat CLUB DE FUTBOL CAN
VIDALET en concepte de tasques de neteja, manteniment i funcionament ordinari del Camp municipal
de futbol El Molí.

26.- Proposta d'aprovació d'una subvenció a l'entitat CLUB FUTBOL ASSOCIACIÓ ESPLUGUENC en
execució de la programació anual segons conveni. Any 2017

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

28.- Proposta de resolució d’ajuts econòmics dins l’àmbit d’Acció Social, curs 2016-2017, en concepte
de beques d’assistència a l’Esplai de les Arts.

Precs i preguntes.
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