
JGL 44/2016

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 16 de desembre 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. 42/16 corresponent a la sessió ordinària de data 2 de
desembre de 2016.

TERRITORI I SOSTENIBILITAT

2.- Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació per contracte menor per a la realització de les
obres d’adequació de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió del CEIP Isidre Marti, CEIP Matilde
Orduña i CEIP Can Vidalet, d’aquesta població. (Exp. G451-2016-026).

3.- Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació per contracte menor per a la realització de les
obres d’adequació de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió del CEIP Prat de la Riba, CEIP
Folch i Torres, CEIP Gras Soler, CEIP Joan Maragall i CEIP Lola Anglada, d’aquesta població. (Exp.
G451-2016-025).

4.- Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació per contracte menor per a la realització del
servei de redacció del projecte executiu de les obres d’arranjament de la vorera de l’Av. Països
Catalans, entre el carrer Melcior Llavinés i el carrer Sometents d’Esplugues de Llobregat. (Exp. G454-
2016-066).

5.- Proposta de declaració d’inversions financerament sostenibles.

6.- Proposta d’adjudicació del contracte de les obres de millora de l’estabilitat del mur de gravetat
situat al Torrent d’en Farré. (Exp. G451-2016-013).

7.- Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació per contracte menor per a la realització del
subministrament i col·locació d’uns vinils (1ª fase) a les noves dependències municipals La Baronda,
d’aquesta població. (Exp. G455-2016-026).

8.- Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació per contracte menor per a la realització del
servei corresponent a la unificació dels sistemes de control dels edificis Baronda i Poliesportiu Les
Moreres.



9.- Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació per contracte menor per a la realització de les
obres d’acondicionament dels CPD en l’Edifici Baronda, d’aquesta població.

10.- Proposta d’aprovació inicial de la Modificació del Pla Especial d’Equipaments del Sector Avinguda
la Miranda, carrer Jaume Balmes i Via Augusta, presentat per The American School of Barcelona.
(Exp. T010-2016-001).

11.- Proposta per concedir llicència municipal per legalitzar les obres de reforma interior executades al
local, amb ús d’oficina, ubicada a l’escala 1, L4 despatx 12, de l’edifici situat a l’avinguda Cornellà,
núm. 13-15 d’aquesta població, pel seu canvi d’ús a habitatge. (Exp.T032-2016-50).

12.- Proposta per declarar com a suficient la documentació presentada per JUAN CARLOS GALLIFA
BALLARÍN, en la qual efectua el tràmit de comunicació de l’activitat de comerç al detall de
suplements esportius al local ubicat al carrer Narcís Monturiol, núm. 15, local 2, d’aquesta població.
(Exp. T120-2016-00100).

13.- Proposta per declarar com a suficient la documentació presentada per GRAM ARQUITECTURA I
CONSULTORIA URBANA, S.L., en la qual efectua el tràmit de comunicació de l’activitat de
comercialització i distribució de materials de construcció, vidre i articles d’instal·lació al
local ubicat al carrer Josep Argemí, núm. 13-21, 2a planta, local 12 (Edifici Corberó), d’aquesta
població. (Exp. T120-2016-00031).

14.- Proposta per donar l’assabentat i conformitat a l’ocupació i utilització de l’habitatge de l’edifici
situat a la finca del carrer Josep Miquel Quintana, núm. 77-79, sol·licitada per Virginia Sánchez
Casellas (Exp. T032-2016-54).

15.- Proposta d'adjudicació del contracte del servei de redacció del projecte bàsic i executiu de
construcció del Complex Sociocultural i Esportiu de Can Vidalet d’Esplugues de Llobregat.

16.- Proposta d'adjudicació del contracte del subministrament d’òptiques semafòriques tipus led per al
manteniment d’instal·lacions que realitza la brigada municipal de l’Ajuntament d’Esplugues de
Llobregat.

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

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

18.- Proposta d’adjudicació del contracte menor consistent en un servei de difusió de les activitats que
es realitzen a Esplugues de Llobregat i de notícies relacionades amb la ciutat durant l’any 2017 i de
proposta d’adjudicació al Periódico de Catalunya (ZETA, GESTIÓN DE MEDIOS, SA).

19.- Proposta d’adjudicació en el procediment obert amb regulació harmonitzada, del contracte de
pòlisses d’assegurances municipals.

20.- Proposta d’aprovació de l’addenda 2016 al conveni entre el Consorci de Turisme del Baix
Llobregat, el Consell Comarcal del Baix Llobregat i els ajuntaments de la comarca per a la creació



d’un fons comarcal per a la realització d’un Pla Estratègic Turístic Comarcal.

21.- Proposta de requeriment del dipòsit de fiança definitiva a una empresa licitadora en el
procediment de venda directa d’un lot de vehicles (2/2016) abandonats o renunciats pels seus titulars,
que es declaren com a efectes no utilitzables.

22.- Proposta d’adjudicació del contracte menor consistent en el subministrament d’un equip
multifunció EPSON SURE color (gran format).

23.- Proposta d'aprovació de la nòmina corresponent a la mensualitat i paga extra de desembre de
2016, l'incentiu de productivitat, serveis extraordinaris i altres retribucions del personal d'aquest
Ajuntament.

24.- Proposta d’aprovació de les bases i convocatòria del procés de selecció per a la provisió interina
d’un/a coordinador/a de l’àmbit d’Acció Social i Ciutadania de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat,
mitjançant concurs oposició lliure.

25.- Proposta d’aprovació de les bases i convocatòria del procés de selecció per a la provisió interina
d’un/a coordinador/a tècnic/a d’unitats operatives de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament
d’Esplugues de Llobregat.

26.- Proposta de personació en el recurs contenciós administratiu núm. 254/2016-H del Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona, contra reclamació per responsabilitat patrimonial.

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA

27.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l’entitat PARRÒQUIA SANTA
MAGDALENA en concepte de justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament del
Projecte “Ecole Saint Agustin et centre orfenat sarepta ambohitsimeloka, Madagascar”, any 2014.

28.- Proposta de resolució del concurs de subvencions adreçat a entitats ciutadanes per al
desenvolupament d’activitats relacionades amb el servei de Cooperació al Desenvolupament, any
2016.

29.- Proposta de resolució del segon concurs de subvencions adreçat a entitats ciutadanes per al
desenvolupament d’activitats relacionades amb els serveis d’Educació i Esports, any 2016.

30.- Proposta de pròrroga del contracte relatiu al servei de dinamització i emancipació juvenil.

31.- Proposta d’adjudicació del contracte menor consistent en el subministrament d’equips de
cardioprotecció (desfibril·ladors) per instal·lar a diferents espais públics d’Esplugues de Llobregat i de
material complementari

32.- Proposta de devolució de la fiança dipositada per l’entitat FUNDACIÓ PIA INSTITUT PERE
TARRÉS D’EDUCACIÓ EN L’ESPLAI (FUNDACIÓ PERE TARRÉS) corresponent a la contractació del
servei socioeducatiu i de detecció de situacions de risc en el municipi d’Esplugues de Llobregat



(període desembre 2013 – novembre 2014).

33.- Proposta d’aprovació d’un conveni de col·laboració amb l’entitat ASSOCIACIÓ CRISTIANA
D’AJUDA SOCIAL VIDA per al desenvolupament del Projecte “Programa d’aliments municipal”, anys
2016 i 2017.

34.- Proposta d’aprovació d’una subvenció a favor de l’entitat ASSOCIACIÓ D’AMICS DEL
MODELISME FERROVIARI D’ESPLUGUES en execució del conveni en vigor, any 2016.

35.- Proposta de modificació puntual de conveni i aprovació d’una subvenció a favor de l’entitat
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DISTRICTE I BARRI CENTRE, any 2016.

36.- Proposta d’aprovació d’una subvenció a favor de l’entitat ASSOCIACIÓ DIAS en execució del
conveni en vigor, any 2016.

37.- Proposta d’aprovació d’un conveni de col·laboració, amb caràcter plurianual, entre l’Ajuntament
d’Esplugues de Llobregat i l’entitat CLUB DE FUTBOL CAN VIDALET, anys 2016-2019.

38.- Proposta d’aprovació d’un conveni de col·laboració, amb caràcter plurianual, entre l’Ajuntament
d’Esplugues de Llobregat i l’entitat CLUB VOLEIBOL ESPLUGUES, anys 2016-2019.

39.- Proposta d’aprovació d’un conveni de col·laboració, amb caràcter anual, entre l’Ajuntament
d’Esplugues de Llobregat i l’ESCOLA GRAS SOLER, any 2016.

40.- Proposta d’aprovació d’un conveni de col·laboració, amb caràcter anual, entre l’Ajuntament
d’Esplugues de Llobregat i l’ESCOLA LOLA ANGLADA, any 2016.

41.- Proposta d’aprovació d’un conveni de col·laboració, amb caràcter anual, entre l’Ajuntament
d’Esplugues de Llobregat i l’ESCOLA MATILDE ORDUÑA, any 2016.

42.- Proposta d’aprovació d’un conveni de col·laboració, amb caràcter anual, entre l’Ajuntament
d’Esplugues de Llobregat i l’ESCOLA PRAT DE LA RIBA, any 2016.

43.- Proposta d’aprovació d’un conveni de col·laboració, amb caràcter plurianual, entre l’Ajuntament
d’Esplugues de Llobregat i l’entitat ESPLUGUES SENSE BARRERES, anys 2016-2019.

44.- Proposta d’aprovació d’un conveni de col·laboració, amb caràcter plurianual, entre l’Ajuntament
d’Esplugues de Llobregat i l’entitat FUNDACIÓ FINESTRELLES, anys 2016-2019.

45.- Proposta d’aprovació d’un conveni de col·laboració, amb caràcter plurianual, entre l’Ajuntament
d’Esplugues de Llobregat i l’entitat PROA ASSOCIACIÓ PRO DISMINUITS PSÍQUICS, anys 2016-2019.

46.- Proposta de cessió d’ús de l’equipament esportiu Camp municipal de futbol El Molí a l’entitat
CLUB DE FUTBOL CAN VIDALET, d’aprovació del conveni regulador de la mateixa, i d’aprovació
d’una aportació econòmica en concepte de tasques de neteja, manteniment i funcionament ordinari.



47.- Proposta de cessió d’ús de l’equipament esportiu Camp municipal de futbol Salt del Pi a l’entitat
FUTBOL ASSOCIACIÓ ESPLUGUENC, d’aprovació del conveni regulador de la mateixa, i d’aprovació
d’una aportació econòmica en concepte de tasques de neteja, manteniment i funcionament ordinari.

48.- Proposta de resolució de sol·licituds d’ajuts econòmics, dins l’àmbit d’Acció Social, curs 2016-
2017, en concepte de beques de menjador escolar.

49.- Proposta de resolució de sol·licituds d’ajuts econòmics, dins l’àmbit d’Acció Social, curs 2016-
2017, en concepte de beques d’esplais de lleure.

50.- Proposta de resolució de sol·licituds d’ajuts econòmics, dins l’àmbit d’Acció Social, curs 2016-
2017, en concepte de beques d’assistència a natació escolar.

51.- Proposta de resolució de sol·licituds d’ajuts econòmics, dins l’àmbit d’Acció Social, curs 2016-
2017, en concepte de beques d’activitats esportives.

Precs i preguntes.


		2016-12-16T08:42:03+0100
	CPISR-1 Maria del Pilar Diaz Romero




