
JGL 44/2017

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 15 de desembre a les 11.30 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. 42/17 corresponent a la sessió ordinària de data 24 de
novembre de 2017.

TERRITORI I SOSTENIBILITAT

2.- Proposta d'aprovació del projecte executiu d'implantació del carril bici a Laureà Miró entre la
rotonda d'Esplugues i la rambla de Sant Just als municipis d'Esplugues de Llobregat i Sant Just
Desvern. (Exp. 2017/31/1384).

3.- Proposta d’aprovació d’expedient de contractació i plecs de condicions relatius al contracte de les
obres ordinàries de reforma i millora de l’accessibilitat del carrer Sant Gabriel, entre l’avinguda
Cornellà i el carrer Serra del Montsec, d’Esplugues de Llobregat. (Exp. 2017/22/1384).

4.- Proposta d’aprovació de l’expedient per contracte menor del servei per reparacions de fuites en la
instal·lació solar del CEM de Les Moreres, d’aquesta població. (Exp. 2017/42/1411).

5.- Proposta d’aprovació de l’expedient per contracte menor dels treballs corresponents a la
substitució de l’acumulador a gas del Poliesportiu Can Vidalet, d’aquesta població. (Exp.
2017/9/1387).

6.- Proposta de devolució de la garantia definitiva del contracte de les obres de substitució de la
maquinària de climatització al centre municipal Puig Coca. (Exp. 2017/1/1383).

7.- Proposta d’aprovació inicial del projecte de l'obra d'instal·lació de leds en diferents equipaments
esportius d'Esplugues de Llobregat. (Exp. 2017/33/1411).

8.- Proposta d’aprovació inicial del projecte de l'obra de millora i reforma de les escoles d'Esplugues
de Llobregat. (Exp.2017/11/1403).

9.- Proposta d’aprovació de l’expedient per contracte menor del servei de redacció del projecte
executiu per al desplegament d’infraestructures soterrada que permeti dotar de connectivitat d’alta
capacitat a les empreses del Polígon Industrial El Gall d’Esplugues de Llobregat. (Exp.2017/43/1411).



10.- Proposta de requeriment de la garantia definitiva del contracte del servei de manteniment de les
escales mecàniques situades a la plaça de la Bòbila d’Esplugues de Llobregat. (Exp.2017/17/1408).

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

12.- Proposta d'aprovació de la modificació del contracte d'obres del passatge Nebot (Exp.
2017/27/1384).

13.- Proposta d’aprovació de la incoació d’expedient de responsabilitat per demora en l’execució del
contracte d’obres de reforma i rehabilitació dels vestidors del camp municipal de futbol del Salt del Pi.
(Exp. 2017/9/1384).

14.- Proposta d’aprovació de la incoació d’expedient de responsabilitat per demora en l’execució del
contracte d’obres de reforma i rehabilitació dels vestidors del camp municipal de futbol del Moli.
(Exp.2017/14/1384).

15.- Proposta de petició de subvencions a la Diputació de Barcelona, en relació amb el Programa
complementari de reforma i millora d’equipaments locals i el seu règim regulador, del Pla XARXA DE
GOVERNS LOCALS 2016/2019. (Exp.2017/11/2240).

16.- Proposta de concessió de llicència a MIREILLE FREHNAR BISTAGNE d’ús i primera ocupació de
l’immoble ubicat al carrer Nostra Senyora de Lourdes, núm. 24, d’Esplugues de Llobregat. (Expedient
T032-2016-003).

17.- Proposta de concessió de llicència a HIDRÁULICA ROGIMAR, SA, per executar obres de reforma i
per al canvi d’ús; de local a habitatge, de l’immoble ubicat a la finca de l’avinguda Cornellà, núm. 13-
25, torre C, despatx 2, d’Esplugues de Llobregat, d’acord amb el projecte bàsic presentat el 3 d’agost
de 2017. (Expedient 2017-6-2419).

18.- Proposta de concessió de pròrroga a DAVID DELSO VELAZQUEZ i MARIA JOSÉ VALLS I
BEATRIZ DELSO per finalitzar les obres de construcció de dos habitatges unifamiliars a la finca
situada al carrer Frontó núm. 64-66, d’Esplugues de Llobregat. (Expedient T032-2011-0001).

19.- 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).

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

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

21.- Proposta de personació en el recurs contenciós-administratiu núm. 250/2017-F3 del Jutjat



Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, contra reclamació per responsabilitat patrimonial.

22.- 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,
(exp.2017/10/2641).

23.- 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,
(exp.2017/16/2641).

24.- Proposta d’adjudicació de contracte menor relatiu a l’auditoria de verificació de la normativa en
matèria de protecció de dades de caràcter personal, corresponent a l’any 2017.

25.- Proposta d’adjudicació de contracte menor relatiu a l’anàlisi i desenvolupament dels procediments
i recomanacions aplicables per a la correcta adequació i compliment de l’Ajuntament d’Esplugues de
Llobregat, a l’esquema nacional de seguretat, corresponent a l’any 2017.

26.- Proposta d'autorització per ampliació en la modalitat d'estada, presentada per una persona
emprenedora, al Servei Esplugues Coworking.

27.- Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, per a l’execució conjunta, en el marc de l’actuació “suport a la
creació, consolidació i creixement de microempreses” de la Diputació de Barcelona, per a l’any 2017.

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

29.- Proposta d’aprovació de la nòmina i gratificació extraordinària corresponent a la mensualitat de
desembre de 2017, incentiu de productivitat, serveis extraordinaris i altres retribucions del personal
d'aquest Ajuntament.

30.- Proposta d’adhesió a la 3a Marató d’estalvi energètic per a la lluita contra la pobresa energètica
2018.

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA

31.- Proposta de modificació del contracte relatiu al Servei d’Atenció Domiciliària del municipi
d’Esplugues de Llobregat.

32.- Proposta d’adjudicació del contracte menor relatiu a la realització de l’activitat “Campament de
patges reials i uns Reis de contes i jocs”, dins del Programa de les Festes de Reis 2018.

33.- Proposta d’adjudicació del contracte menor relatiu a la realització de l’activitat “Parc de Joc de
Reis”, dins del Programa de les Festes de Reis 2018.



34.- Proposta d’adjudicació del contracte menor consistent en el lloguer de tres carrosses per a
l’organització de la cavalcada de Reis 2017.

35.- Proposta de pròrroga del contracte relatiu al servei de formació de persones estrangeres i
acompanyament al reagrupament familiar.

36.- Proposta d’aprovació de l’aportació municipal al funcionament de la Biblioteca de La Bòbila, any
2017.

37.- Proposta d’aprovació d’una despesa a favor de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), dins el
conveni marc de col·laboració entre l’AMB i l’Ajuntament de Barcelona a fi de garantir i dotar als
municipis de l’Àrea dels serveis assistencials a l’àmbit d’emergències socials.

38.- Proposta d’aprovació de la pròrroga del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del
Baix Llobregat per al desenvolupament del Projecte d’assessoria de mobilitat internacional per a
joves.

39.- Proposta d’aprovació del Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament d’Esplugues de
Llobregat, any 2018.

40.- Proposta d’aprovació de les Bases específiques reguladores de l’atorgament de subvencions de
l’àmbit d’Acció Social i Ciutadania i del Departament de Comerç de l’Ajuntament d’Esplugues de
Llobregat, any 2018.

41.- Proposta relativa al pagament de la subvenció corresponent a l’any 2016 a favor de l’entitat
AMIZADE JUNTS AMB MOÇAMBIC per al desenvolupament del projecte “Extensió del dret a una
formació superior igualitària als joves procedents de zones rurals properes a Beira (II), Moçambic”.

42.- Proposta d'aprovació d'una subvenció a l'entitat ASSOCIACIÓ CRISTIANA D'AJUDA SOCIAL VIDA
en execució de la programació anual, any 2017.

43.- Proposta de modificació del conveni plurianual de col·laboració entre l’Ajuntament d’Esplugues de
Llobregat i l’entitat ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES SANTA MAGDALENA – CENTRE – LA
PLANA.

44.- Proposta d'aprovació de dues subvencions a favor de l'entitat CLUB GIMNÀSTICA ARTÍSTICA
LES MORERES per al desenvolupament de les activitats “Campionats d’Espanya gimnàstica artística
a Valladolid” i “Campionats d’Espanya de trampolí a Valladolid”, any 2017.

45.- Proposta d'aprovació de tres subvencions a favor de l'entitat CLUB NATACIÓ ESPLUGUES per al
desenvolupament de les activitats “Campionats d’Espanya infantil a Gijón”, “Campionats d’Espanya
Màster a Mallorca” i “Campionats d’Espanya infantil a Màlaga”, any 2017.

46.- Proposta d'aprovació d'una subvenció amb caràcter extraordinari a favor de l'entitat CLUB
VOLEIBOL ESPLUGUES per al desenvolupament de l'activitat “Campionats d'Espanya de Voleibol a
Valladolid“, any 2017.



47.- Proposta d'aprovació d'un conveni anual de col·laboració entre l'Ajuntament d'Esplugues de
Llobregat i PROGAT ESPLUGUES per al desenvolupament del projecte d'activitats, any 2017.

48.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l’entitat ASSOCIACIÓ DIAS en
concepte de justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament del Projecte “Proceso de
formación y acción para la participación juvenil”, any 2016.

49.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats pel FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ
AL DESENVOLUPAMENT en concepte de justificació de la subvenció atorgada per al
desenvolupament de diferents projectes de Cooperació, any 2015.

50.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l’entitat FUNDACIÓ JOSEP
COMAPOSADA – SINDICALISTES SOLIDARIS en concepte de justificació de la subvenció atorgada
per al desenvolupament del Projecte “Programa de Formació ‘Treball decent per a tots i totes’, Marroc
– Fase 1 2016/2017”, any 2016.

51.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l’entitat FUNDACIÓ PAU I
SOLIDARITAT en concepte de justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament del
Projecte “Promoció de la defensa dels drets humans laborals, socials i dels pobles indígenes a
Guatemala”, any 2015.

52.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l’entitat ASSOCIACIÓ DE VEÏNS
FINESTRELLES en concepte de justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament de
diverses activitats, any 2015.

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

54.- Proposta de resolució de sol·licituds d’ajuts econòmics, dins l’àmbit d’Acció Social, curs 2017-
2018, en concepte de beques d'educació especial i tractament psicoterapèutic.

55.- Proposta de resolució de sol·licituds d'ajuts econòmics, dins l'àmbit d'Acció Social, en concepte
de beques d'educació en el lleure, curs 2017-2018.

56.- Proposta de rectificació parcial de l’acord de resolució de sol·licituds d’ajuts econòmics en
concepte de beques de casal d’estiu, de data 16 de juny de 2017.

Precs i preguntes.


