
JGL 42/2017

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 24 de novembre a les 10.15 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. 38/17 corresponent a la sessió ordinària de data 27
d’octubre, núm. 39/17 corresponent a la sessió ordinària de data 3 de novembre i núm. 40/17
corresponent a la sessió ordinària de data 10 de novembre de 2017.

TERRITORI I SOSTENIBILITAT

2.- Proposta de concessió de llicència a CONSTRUCCIONES TÉCNICAS ALBATROS, SL per a la
construcció d'un edifici plurifamiliar entre mitgeres, a la finca ubicada al carrer Bruc, núm. 15,
d’Esplugues de Llobregat. (Expedient 2017/10/2416).

3.- Proposta de concessió de llicència a YOLANDA SÁNCHEZ GÓMEZ per a la construcció d'un
habitatge unifamiliar a la finca ubicada a l'avinguda Muntanyenca, núm. 1-3, d’Esplugues de
Llobregat. (Expedient 2017/13/2416).

4.- Proposta de concessió de llicència a la JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL PLA ESPECIAL DE
REFORMA INTERIOR DE FINESTRELLES NORD per a l’enderroc d'un habitatge unifamiliar existent a
la finca ubicada al carrer Finestrelles, núm. 55, d’Esplugues de Llobregat. (Expedient 2017/64/2416).

5.- 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 Gaspar Fàbregas, d’Esplugues de
Llobregat. (Exp. 2017/24/1384).

6.- Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona i
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, per a la implantació de la zona de baixes emissions. (Exp.
2017/3/1372).

7.- Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i
l’Ajuntament de Sant Just Desvern, per al finançament i execució conjunta de les obres del projecte de
carril bici per a la connexió ciclable entre ambdós municipis per l’avinguda Laurea Miró - carretera
Reial, als termes municipals d’Esplugues de Llobregat i Sant Just Desvern. (Exp. 2017/4/1372).



8.- Proposta d’autorització de la cessió d’ús de la plaça d’aparcament núm. 216 de la planta 2 del
pàrquing del carrer Angel Guimerà. (Exp. 2017/15/1597).

9.- Proposta d’autorització de la cessió d’ús de la plaça d’aparcament núm. 7-C del pàrquing del
carrer Doctor Manuel Riera, 82-84. (Exp. 2017/14/1597).

10.- Proposta d’adjudicació de la concessió administrativa, relativa exclusivament a l’espai físic
destinat a supermercat i a aparcament en soterrani i, en el seu cas, l’espai de domini destinat a
logística directament vinculat a l’ús exclusiu del supermercat, de l’edificació que s’ha de construir
sobre la finca de domini públic, situada al carrer Verge de la Mercè, num. 72-80, d’Esplugues de
Llobregat, per a ser destinada en part al Mercat Municipal de Can Vidalet. (Exp. 2017/5/1597).

11.- Proposta d’adjudicació de la concessió administrativa, relativa exclusivament a l’espai físic
destinat a supermercat i a aparcament en soterrani i, en el seu cas, l’espai de domini destinat a
logística directament vinculat a l’ús exclusiu del supermercat, de l’edificació que s’ha de construir
sobre la finca de domini públic, situada a l'Avinguda de Cornellà, núm. 79-89, cantonada carrer
Carme, núm. 2-18, d’Esplugues de Llobregat, per a ser destinada en part al Mercat Municipal de La
Plana. (Exp. 2017/6/1597).

12.- Proposta d'aprovació relativa a la rectificació d’error material i d'interpretació sobre els plecs de
clàusules administratives particulars que regulen la prestació dels serveis de recollida i transport de
residus municipals i neteja viaria del municipi d’Esplugues de Llobregat. (Exp. 2017/11/1408).

13.- Proposta d’aprovació de l’expedient per contracte menor del servei de redacció del projecte
executiu per a la instal·lació de leds en diferents equipaments esportius. (Exp. 2017/33/1411).

14.- Proposta d’aprovació de l’expedient per contracte menor del servei de manteniment programat
del telecontrol de la xarxa de reg de l’Ajuntament d’Esplugues. (exp. 2017/32/1411).

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

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

16.- Proposta consistent en donar compte de sentències del Jutjat Contenciós Administratiu Núm. 9 de
Barcelona i del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
17.- Proposta de minoració d’una subvenció econòmica atorgada destinada a la contractació, per
empreses i entitats, de persones en situació d’atur residents a Esplugues de Llobregat (exp. 2017
Supersan Esplugues, SCP).

18.- 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
Mercantil NADIR Servicios Técnicos, SL).

19.- Proposta d’aprovació d’un conveni de col·laboració amb l’ajuntament de Sant Joan Despí per a
l’execució conjunta de l’actuació pla de dinamització de naus dels PAE de Sant Joan Despí i



d’Esplugues de Llobregat.

20.- Proposta de resolució del concurs de subvencions adreçat a entitats sense afany de lucre
representatives del sector comercial i de serveis que tinguin com a objectiu la millora del teixit
comercial urbà i el foment del teixit associatiu dels operadors comercials i de serveis per a l’ any 2017.

21.- Proposta d’adjudicació del contracte menor consistent en el desenvolupament d’una plataforma
web branding.

22.- Proposta d’adjudicació del contracte menor relatiu a la contractació d’assistència tècnica per
l’assessorament i elaboració de la documentació de la candidatura de l’Ajuntament d’Esplugues per
liderar una xarxa de transferència URBACT.

23.- Proposta d’adjudicació del contracte menor consistent en el desenvolupament de prestació
addicional del seguiment del Pla d’Actuació Municipal.

24.- Proposta d’adjudicació del contracte de lloguer dels elements de l’enllumenat nadalenc,
d’aquesta població, mitjançant contracte menor

25.- Proposta d'aprovació de la nòmina corresponent a la mensualitat de novembre 2017, incentiu de
productivitat, serveis extraordinaris i altres retribucions del personal d'aquest Ajuntament.

26.- Proposta d'aprovació de bases i convocatòria per a la provisió de dues places d’agent de la
policia local de la plantilla de funcionaris de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, mitjançant concurs
oposició lliure.

27.- Proposta d'aprovació de bases i convocatòria del procés de selecció per a la provisió interina
d’una plaça d’enginyer/a tècnic/a de l’escala de tècnics de grau mitjà de la plantilla de personal
funcionari de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.

28.- Proposta d'aprovació de bases i convocatòria, del procés de selecció per a la provisió interina
d’una plaça de tècnic/a de gestió i promoció econòmica de la plantilla de personal funcionari de
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.

29.- Proposta sobre autoritzacions d’establiments de venda o comercialització al públic de material
pirotècnic.

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA

30.- Proposta de pròrroga del contracte relatiu al servei de mediació ciutadana i comunitària del
municipi d’Esplugues de Llobregat.

31.- Proposta de pròrroga del conveni de col·laboració amb la Fundació Privada Casal dels Avis
d’Esplugues per a la provisió de servei de menjador social per a persones grans i dependents i àpats
pícnic per a persones en situació de vulnerabilitat i/o sense sostre.



32.- Proposta d’aprovació del text del conveni de col·laboració amb l’Assemblea Local Creu Roja
Esplugues de Llobregat - Sant Just Desvern per al lliurament de targetes prepagament d’alimentació a
famílies vulnerables.

33.- Proposta d’aprovació del text del conveni de col·laboració amb la Fundació Dr. Melchor Colet per
al desenvolupament del Projecte d’activitats i serveis “Tots a taula”.

34.- Proposta d'aprovació d'un conveni anual de col·laboració entre l'Ajuntament d'Esplugues de
Llobregat i l'ESCOLA ISIDRE MARTI per al desenvolupament de l’activitat “Robòtica i material TAC”.

35.- Proposta d'aprovació d'un conveni anual de col·laboració entre l'Ajuntament d'Esplugues de
Llobregat i l'ESCOLA MATILDE ORDUÑA per al desenvolupament de l’activitat “Renovem coses”.

36.- Proposta d'aprovació d'un conveni anual de col·laboració entre l'Ajuntament d'Esplugues de
Llobregat i l'ESCOLA PRAT DE LA RIBA per al desenvolupament de l’activitat “Projecte manteniment
del centre”.

37.- Proposta d’aprovació d’una subvenció a favor de l’INSTITUT JOANOT MARTORELL per al
desenvolupament de l’activitat “Auxiliars de conversa”, any 2017.

38.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat INSTITUT JOAQUIM BLUME
en concepte de liquidació de la subvenció atorgada per al desenvolupament del Projecte “Millora de la
nutrició escolar en comunitats Alt-Andines a Puno, Perú”, any 2016.

39.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat FUNDACIÓN VICENTE
FERRER en concepte de liquidació de la subvenció atorgada per al desenvolupament del Projecte
“Millora de la situació socioeconòmica de 38 famílies agricultores d’Anantapur, a l’Índia”, any 2016.

40.- Proposta d'aprovació d'ajuts econòmics puntuals, dins l'àmbit d'acció social, en concepte
d'emergències socials, exp. 2883-2017-12.

Precs i preguntes.


