
JGL 43/2017

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 01/12/2017 13:30:00 a la sala de reunions, a l’objecte de tractar els assumptes
inclosos en el següent:

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si escau, de l’acta núm. 41/17 corresponent a la sessió ordinària de data 17 de
novembre de 2017.

TERRITORI I SOSTENIBILITAT

2.- Proposta de concessió de llicència de parcel·lació a AINOARY DECOR,S.L., per a la segregació de
180m2 afectats de vial per ampliació del carrer Santa Rosa núm. 24, d’Esplugues de Llobregat.
(expedient 2017/3/2412)

3.- Proposta de concessió de llicència a MERCÉ VIDAL JANSA per executar obres de reforma i
ampliació de l’habitatge unifamiliar entre mitgeres ubicat al carrer Església, núm.16, d’Esplugues de
Llobregat, per instal·lar un ascensor. (expedient 2017/63/2416)

4.- Proposta de concessió de llicència a LIDL SUPERMERCADOS, SAU., per executar les obres de
construcció d’un local comercial per a la implantació d’un supermercat d’autoservei, a la parcel·la
ubicada a l’Av. Països Catalans, núm. 89. (expedient 2017/11/2416)

5.- Proposta de requeriment de fiança relativa al contracte del servei de consultoria i assistència
tècnica per a l’elaboració d’auditories energètiques i el projecte executiu per la renovació de
l’enllumenat exterior municipal. (exp. 2017/3/1411).

6.- Proposta d’aprovació de l’expedient per contracte menor de les obres d’adequació de la instal·lació
del Casal de gent gran de Can Clota (exp. 2017/6/1387).

7.- Proposta d’aprovació de l’expedient per contracte menor de les obres d’adequació de la instal·lació
elèctrica del Mercat de Can Vidalet (exp. 2017/7/1387).

8.- Proposta d’aprovació de l’expedient per contracte menor de les obres d’adequació de la instal·lació
elèctrica del Mercat de La Plana (exp. 2017/8/1387).

9.- Proposta d’aprovació de l’expedient per contracte menor del servei de millora de la programació
del sistema de geotèrmia i ampliació de la instal·lació que dóna cobertura a la Biblioteca Pare Miquel
d’Esplugues de Llobregat (exp. 2017/34/1411).



10.- Proposta d’aprovació de l’expedient per contracte menor de les obres corresponents a la
reparació puntual de la gespa artificial del Camp de Futbol Molí d’Esplugues de Llobregat (exp.
2017/5/1387).

11.- Proposta d’aprovació de l’expedient per contracte menor del servei de coordinació de seguretat i
salut de les obres ordinàries de reforma i millora de l’accessibilitat del Passatge Ametllers (exp.
2017/35/1411).

12.- Proposta d’aprovació de l’expedient per contracte menor del servei de coordinació de seguretat i
salut de les obres ordinàries de reforma i millora de l’accessibilitat del carrer Serra del Montsec (exp.
2017/36/1411).

13.- Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació i plecs de condicions relatius al contracte de
les obres ordinàries de reforma i millora de l’accessibilitat del carrer Sant Francesc Xavier,
d’Esplugues de Llobregat. (exp. 2017/30/1384).

14.- Proposta de requeriment de fiança relativa al 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).

15.- Proposta d’autorització de la cessió d’ús de la plaça núm. 382 del soterrani 1 del pàrking de Can
Vidalet. (exp. 2017/16/1957).

16.- Proposta d’acceptació de la despesa corresponent a la certificació número 15 de Projecte del
Camí per a la connexió ciclable entre Barcelona i Esplugues de Llobregat per l’avinguda Diagonal.
(exp. 2017/1/2388).

17.- Proposta d’aprovació del conveni entre l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i Endesa Distribución Eléctrica, SLU per a
la cessió d’instal·lacions, traspàs projecte i permisos i servitud de pas sobre terrenys a favor d’Endesa
Distribución Eléctrica, SL corresponents als treballs elèctrics de les obres del projecte de
reurbanització de l’Av. del Torrent al terme d’Esplugues de Llobregat, carrer Severo Ochoa, al terme
municipal de l’Hospitalet de Llobregat, entre les rotondes de Jacinto Benavente i del carrer Verge de
la Mercè. (exp. 2017/5/1372)

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

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

19.- Proposta consistent en donar compte de sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de
Barcelona.

20.- Proposta d’aprovació d’expedient de crèdits incobrables.

21.- Proposta d’aprovació de conveni, de caràcter anual, per a la cooperació educativa entre la



Fundació Institut d’Educació Continua i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.

22.- Proposta consistent en donar compte d’una jubilació anticipada d’una funcionària d’aquest
Ajuntament.

23.- Proposta consistent en donar compte d’una jubilació anticipada d’un funcionari d’aquest
Ajuntament.

24.- Proposta de modificació d’un error material detectat a les Bases d’agent de la Policia Local
aprovades per la Junta de Govern Local en data 24 de novembre de 2017.

25.- Proposta d’aprovació per donar d’alta el servei VALid del consorci Administració Oberta amb
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.

26.- Proposta d’aprovació relativa a la rectificació de la distribució plurianual de la despesa prevista a
l’acord d’adjudicació del contracte, mitjançant procediment obert, relatiu a la posada a disposició i
manteniment (renting operatiu) de tres dispositius electrònics per efectuar tràmits administratius en el
Pac Central, Pac de Can Vidalet i Casa Consistorial.

27.- Proposta d’aprovació de la justificació de subvenció econòmica a favor de la Unió de Botiguers i
Comerciants d’Esplugues corresponent a l’exercici 2016.

28.- Proposta de requeriment de documentació i garantia definitiva a l’empresa proposada com
adjudicatària en el contracte de subministrament de la uniformitat del servei de la Policia Local, any
2017-2018.

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA

29.- Proposta d’adjudicació del contracte relatiu al servei de podologia adreçat a la gent gran
d’Esplugues de Llobregat.

30.- Proposta de pròrroga del contracte relatiu al servei de control de plagues del municipi
d’Esplugues de Llobregat.

31.- Proposta de pròrroga del contracte relatiu al servei d’informació i assessorament legal en matèria
d’estrangeria.

32.- Proposta consistent en donar compte de l’escissió parcial de la societat CLECE, S.A, per la qual
es procedeix a la segregació de la branca d’activitat que compren els Serveis Socials en el territori de
Catalunya a favor de la societat ACCENT SOCIAL, S.L, i que afecta al contracte relatiu al Servei
d’Atenció Domiciliària del municipi d’Esplugues de Llobregat.

33.- Proposta consistent en donar compte del Contracte Programa 2017-2019 entre l’Institut Català de
les Dones i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat per a la prestació del servei d’informació i atenció a
les dones i la realització de polítiques d’igualtat de gènere, de la sol·licitud presentada per a l’any



2017 i acceptació de l’aportació corresponent al 2017.

34.- Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració regulador del finançament de l’Equip d’Atenció
a la Infància i l’Adolescència (EAIA-V) del Baix Llobregat, subscrit amb el Consell Comarcal del Baix
Llobregat, per a l’exercici 2017.

35.- Proposta relativa als Premis “7è Fòrum de l’Excel·lència: Treballs de Recerca de Batxillerat” i “6è
Premi Ciutat d’Esplugues de Llobregat”.

36.- Proposta de modificació de l’acord de Junta de Govern Local de data 17 de novembre de 2017,
relatiu a l’aprovació d’una subvenció amb caràcter extraordinari a favor de l’entitat ASSOCIACIÓ
ESPLAI JUBILATS I PENSIONISTES EL GALL.

37.- Proposta d’aprovació d’un conveni de col.laboració amb l’entitat ASSOCIACIÓ ÈXIT MEDIA pel
desenvolupament de l’activitat “Esplugas City: a l’Oest de Barcelona, documental de Pere Marzo Font”

38.- Proposta d’aprovació d’una subvenció a l’entitat CLUB GIMNÀSTICA ESPLUGUES LES
MORERES en execució de la programació anual segons conveni, any 2017

39.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'AMPA ESCOLA PRAT DE LA
RIBA en concepte de liquidació de la subvenció atorgada pel desenvolupament del Projecte “Jornada
de convivència de la comunitat escolar, curs 2016-2017”, any 2017.

40.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'ESCOLA PRAT DE LA RIBA en
concepte de liquidació de la subvenció atorgada pel desenvolupament del Projecte “Colònies
escolars”, any 2017

41.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l’ESCOLA ISIDRE MARTÍ en
concepte de justificació de la subvenció atorgada pel desenvolupament del Projecte “Dotació de
laboratori elèctric a la Comunidad Segundo Montes, El Salvador”, any 2015.

42.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l’entitat FUNDACIÓN JUAN CIUDAD
en concepte de justificació de la subvenció atorgada pel desenvolupament del Projecte “Mejora de la
atención sanitaria en el Distrito de Sefwi-Wiawso, mediante la renovación de la instalación fotovoltaica
del St. John Of God Asago, GHANA”, any 2016.

43.- Proposta de resolució de sol·licituds d’ajuts econòmics, dins l’àmbit d’Acció Social, curs 2017-
2018, en concepte de beques de menjador d'escoles bressol.

44.- Proposta de resolució de sol·licituds d’ajuts econòmics, dins l’àmbit d’Acció Social, curs 2017-
2018, en concepte de beques de menjador escolar.

45.- Proposta de resolució de sol·licituds de tarifació social, curs 2016-2017, en concepte
d’assistència de menors a les escoles bressols municipals.



46.- Proposta d'aprovació d'ajuts econòmics puntuals, dins l'àmbit d'acció social, en concepte
d'emergències socials. expt. 2883-2017-13.

Precs i preguntes.


