
JGL 41/2017

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 17 de novembre 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 les actes núm. 35/17 corresponent a la sessió ordinària de data 6
d’octubre, núm. 36/17 corresponent a la sessió ordinària de data 13 d’octubre i núm. 37/17
corresponent a la sessió ordinària de data 20 d’octubre de 2017.

TERRITORI I SOSTENIBILITAT

2.- Proposta d’expropiació d’una porció de terreny de 12,60 metres quadrats de la finca ubicada al
carrer Menta, núm. 11, d’Esplugues de Llobregat. (Exp. 2017/5/2303).

3.- Proposta d’autorització de la cessió d’ús de la plaça d’aparcament núm. 1631 de la planta 4a del
pàrquing del carrer Moli. (Exp. 2017/13/1957).

4.- Proposta d’autorització de la cessió d’ús de la plaça d’aparcament núm. 1180 de la planta 3a del
pàrquing de Can Vidalet. (Exp. 2017/2/1597).

5.- 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. 2017/12/1048).

6.- 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. 2017/15/1048).

7.- Proposta d‘aprovació de l’expedient de contractació per contracte menor del servei de suport
tècnic per a la supervisió a l’execució de les auditories en gran inversió i projecte executiu de
renovació de l’enllumenat públic d’Esplugues de Llobregat. (Exp. 2017/27/1411).

8.- Proposta d’aprovació de l’adjudicació del contracte de les obres d’implantació d’un carril bici a
l’avinguda Països Catalans d’Esplugues de Llobregat. (Exp. 2017/12/1384).

9.- Proposta d’aprovació de l’adjudicació del contracte de les obres de reforma i millora de
l’accessibilitat del carrer Serra del Montsec, entre la plaça Joan Tomàs i Pere i el carrer Montesa,



d’Esplugues de Llobregat. (Exp. 2017/10/1384).

10.- Proposta de requeriment de fiança del contracte de les obres ordinàries de reforma i millora de
l’accessibilitat del passatge Ametllers, d’aquesta població. (Exp. 2017/15/1384).

11.- 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).

12.- 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).

13.- Proposta relativa a l'aprovació de la pròrroga del contracte d'obres del passatge Nebot. (Exp.
2017/27/1384).

14.- Proposta de nomenament de la direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut per les obres
d’implantació d’un carril bici a l’avinguda països catalans, d’aquesta població. (Exp. 2017/12/1384).

15.- Proposta relativa a la modificació dels plecs de condicions economic-administratives 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 del Can Vidalet. (Exp. 2017/13/1408).

16.- Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació i plecs de condicions relatius al contracte de
subministrament de materials pel muntatge i legalització dels actes que munta la brigada municipal de
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. (Exp. 2017/6/1428).

17.- Proposta per concedir llicència al senyor FERRAN VALENCIA GOMEZ per a la construcció d’un
habitatge unifamiliar aïllat amb piscina al carrer Joan de la Cierva, núm.13, d’Esplugues de Llobregat.
(Expedient T032-2016-23).

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

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

19.- Proposta d’adjudicació del contracte menor relatiu a la realització d’un estudi consistent en
l’avaluació de l’estat d’opinió de la ciutadania en relació a la seva ciutat.

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA

20.- Proposta d’adjudicació del contracte menor consistent en el desenvolupament del servei
“Pressupost participatiu”, edició 2018.

21.- Proposta d’aprovació d’ajuts econòmics, dins l’Àmbit d’Acció Social, curs 2017-2018, en concepte
de beques de menjador escolar.

22.- Proposta d’aprovació d’un conveni plurianual de col·laboració amb l’entitat PASTORETS



D’ESPLUGUES.

23.- Proposta d’aprovació d’una subvenció a favor de l’entitat ASSOCIACIÓ ESPLAI DE JUBILATS I
PENSIONISTES EL GALL per al desenvolupament de l’activitat “Sortida Cultural a Girona”, any 2017, i
d’aprovació dels comptes justificatius corresponents a l’esmentada activitat.

24.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat ESCOLA JOAN MARAGALL
en concepte de liquidació de la subvenció atorgada per al desenvolupament de l'activitat “Colònies i
sortides escolars 2017”.

25.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat ESCOLA JOAN MARAGALL
en concepte de liquidació de la subvenció atorgada pel desenvolupament de l'activitat “Projecte
interdisciplinar i la setmana cultural 2017”.

Precs i preguntes.


