
JGL 21/2017

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 2 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

1.- Aprovació, si escau, de l’acta núm. 18/17 corresponent a la sessió ordinària de data 12 de maig de
2017.

TERRITORI I SOSTENIBILITAT

2.- Donar compte de la signatura del Protocol de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya,
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat; l’Ajuntament de Sant Just Desvern; l’Ajuntament de Sant Joan
Despí i l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona per a l’ampliació de la xarxa tramviària del
Trambaix, entre el municipi d’Esplugues de Llobregat i el municipi de Sant Just Desvern.

3.- Proposta de requeriment a la Junta de Compensació del sector afectat pel soterrament de les
línies elèctriques d’alta tensió de FECSA, al terme municipal d’Esplugues de Llobregat, per a la
presentació del projecte d’urbanització complementari del pas soterrat pel carrer Laureà Miró, per a
executar l’obra extrasectorial OE-02. (Exp. 07/2003).

4.- Proposta d’aprovació de la despesa corresponent a la certificació 10a de les obres del projecte del
Camí per a la connexió ciclable entre Barcelona i Esplugues de Llobregat per l'avinguda Diagonal.
(Exp. T023-2015-001).

5.- Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació per contracte menor per a la realització del
servei de suport per a la presentació en la subvenció en matèria de gestió de residus de l’AMB 2017-
2018 i estudi de costos per ordenances per la RSU. (Exp. G454-2017-036).

6.- Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació per contracte menor per a la realització del
servei de manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis i seguretat dels dos mercats
municipals d’Esplugues de Llobregat. (Exp. G454-2017-037).

7.- Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació per contracte menor per a la realització dels
treball de rehabilitació de la coberta de la Torre Termes, d’aquesta població. (Exp. G454-2017-007).

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

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



9.- Proposta d’adjudicació del contracte menor consistent en el subministrament d’uniformitat d’estiu
per a la Unitat Tècnica de serveis subalterns.

10.- Proposta d'aprovació d'expedient de contractació mitjançant procediment obert i dels plecs de
condicions relatius al subministrament de la uniformitat del servei de la Policia Local dels anys 2017 i
2018.

11.- Proposta de requeriment del dipòsit de fiança a una empresa licitadora en el procediment de
contractació obert, per al servei de producció i elaboració de la publicació “l’Agenda cultural i
d’activitats d’Esplugues” 2017-2019.

12.- Proposta d’adjudicació en el procediment obert per a la contractació del servei de recull de
premsa diari (pressclipping).

13.- Proposta d’ampliació i renovació dels projectes “Assignacions econòmiques a empreses i entitats
per a la contractació de treballadores en situació d’atur” i “Generant oportunitats a Esplugues” (2016),
en el marc del Pla Metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2016-2019.

14.- Proposta d’aprovació de la modificació del conveni de col·laboració subscrit entre l’Ajuntament
d’Esplugues de Llobregat i l’Associació Crònica de la Vida d’Esplugues i de l’aportació econòmica
corresponent a l’any 2017.

15.- Proposta d'aprovació d'expedient de contractació mitjançant procediment obert i dels plecs de
condicions que regulen la contractació, per a la posada a disposició i manteniment de 3 dispositius
electrònics per efectuar tràmits administratius en el Pac Central, Pac Can Vidalet i Casa Consistorial.

16.- Proposta d’aprovació de la devolució de fiança dipositada per l’empresa ARVAL SERVICE
LEASE, S.A. relativa al contracte de subministrament de dos turismes monovolum destinats al servei
de la Policia Local, mitjançant contracte de rènting.

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA

17.- Proposta de requeriment de fiança dins el contracte relatiu al servei de dinamització, emancipació
i participació juvenil.

18.- Proposta d’aprovació de la devolució de fiança dins el contracte relatiu al servei de suport
professional per aquelles activitats municipals que requereixen mitjans audiovisuals.

19.- Proposta d’acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona en concepte de
“Programa complementari per a la garantia del Benestar Social” en el marc del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2016-2019”

20.- Proposta d’acceptació de la subvenció atorgada pel Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya per a l’adquisició de llibres i diaris destinats a biblioteques integrades en el Sistema de
Lectura Pública de Catalunya.



21.- Proposta relativa a un expedient de reintegrament de subvenció.

22.- Proposta de resolució d'ajuts econòmics, dins l'àmbit d'Acció Social, curs 2016-2017, en concepte
de beques d’assistència al Casal esportiu.

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

24.- Proposta d’aprovació d’un conveni plurianual de col·laboració amb l’entitat SOCIETAT CORAL
CENTENÀRIA LA COLOMA.

25.- Proposta d’aprovació d’un conveni plurianual de col·laboració amb l’entitat ASSOCIACIÓ ESPLAI
DE JUBILATS I PENSIONISTES CAN CLOTA.

26.- Proposta d’aprovació d’un conveni de col·laboració amb l’entitat ASSOCIACIÓ PER A LA
MEMÒRIA HISTÒRICA I DEMOCRÀTICA DEL BAIX LLOBREGAT per a l’any 2017.

27.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat ASSOCIACIÓ CLUB
ESPLAI PUBILLA CASES CAN VIDALET 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 ASSOCIACIÓ DE VEÏNS LA
PLANA - MONTESA 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 CLUB DE FUTBOL CAN
VIDALET en concepte de liquidació de la subvenció atorgada per al desenvolupament de la seva
Programació anual, any 2016.

30.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat CORDIBAIX 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 ESCOLA BRESSOL
MONTSERRAT en concepte de liquidació de la subvenció atorgada per al desenvolupament de
l'activitat “Sortides, festes i material didàctic”, any 2016.

32.- Donar compte de la presentació d’al·legacions al projecte de Reial decret pel qual es regula el
consumidor vulnerable d'energia elèctrica, el bo social, i les condicions de suspensió del
subministrament per a consumidors amb potència contractada igual o inferior a 10kw.

Precs i preguntes.
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