
JGL 37/2017

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 20 d’octubre 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. 33/17 corresponent a la sessió ordinària de data 22 de
setembre de 2017.

TERRITORI I SOSTENIBILITAT

2.- Proposta d’aprovació de l’expedient per contracte menor del servei d’assistència tècnica per a la
direcció de les obres de la clava incloses en les obres de millora en la infraestructura del servei de
sanejament de l’avinguda Cornellà. (Exp. 2017/20/1411).

3.- Proposta d’aprovació definitiva del Projecte de reparcel•lació del PAU “Tres Molinos”-Pla parcial El
Gall, presentat per LIDL SUPERMERCADOS, SA. (Exp. 2017/1/2301).

4.- Proposta d’aprovació de l’expedient mitjançant sistema de contractació centralitzada d’Acord marc
del Consorci Català per al Desenvolupament Local, pel subministrament d’un vehicle NISSAN NT 400
amb bolquet i grua. (Exp. 2017/1/1424).

5.- Proposta d’aprovació de l’expedient mitjançant sistema de contractació centralitzada d’Acord marc
del Consorci Català per al Desenvolupament Local, pel subministrament d’un vehicle NISSAN amb
CAIXA OBERTA. (Exp. 2017/2/1427).

6.- Proposta de requeriment de fiança relativa al contracte de les obres ordinàries de reforma i millora
de l’accessibilitat del carrer Serra del Montsec, entre la Plaça Joan Tomas i Pere i el carrer Montesa.
(Exp. 2017/10/1384).

7.- Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació i plecs de condicions relatius al contracte de
les obres d’adequació de les àrees de joc infantil de la Plaça Gandhi, Plaça de Blas Infante, Parc de
Pons i Termes, Parc de Capgrossos, Plaça de Caterina Albert i jardí de Robert Brillas, d’aquesta
població. (Exp. 2017/13/1384).

8.- Proposta d’aprovació del conveni de col•laboració entre la FUNDACIÓ PRIVADA JOHAN CRUYFF, i
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, per a la instal•lació a Esplugues de Llobregat d'un Cruyff
Court. (Exp. 2017/9/1374).



9.- Proposta d’aprovació del projecte d’obres d’una Cruyff Court a Esplugues de Llobregat.

10.- Proposta d’aprovació prèvia per a l’autorització de projecte en sòl no urbanitzable per a l’execució
de la variant de les línies aèries i línies subterrànies 25kV (St. Cugat 1 i St. Cugat 2), de noves línies
subterrànies 25Kv i nou centre de repartiment, presentat per ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA,
SLU.

11.- Proposta per a l'Autorització de la Certificació de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat com a
Empresa Instal·ladora i Mantenidora Instal·lacions Elèctriques, Tèrmiques i Gas (Expedient
2017/1/1354).

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

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

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

14.- Proposta d'aprovació d'un Conveni de Pràctiques amb un alumne de la UAB - Facultat de
Ciències Polítiques i de Sociologia i l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat.

15.- Proposta d’adjudicació del contracte menor consistent en el subministrament d’un espai de
comunicació i difusió de l’activitat del Pla d’Actuació Municipal.

16.- Proposta de resolució d’una sol·licitud de baixa a l’espai “Esplugues Coworking”.

17.- Proposta d'adjudicació del contracte menor per a l'adquisició d'un equip de so portátil.

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA

18.- Proposta d’adjudicació del contracte menor relatiu al Projecte per a la dinamització del Consell
d’Infants 2017-2018.

19.- Proposta de devolució de la fiança dipositada per l’empresa LAIONRIC, S.L. corresponent a la
contractació d’un operador que produís l’espectacle “Concert Estrella” amb el grup Chambao, dins del
Programa d’actes de la Festa Major 2017.

20.- Proposta d’aprovació d’un ajut econòmic a favor de l’entitat ASSEMBLEA COMARCAL CREU
ROJA A ESPLUGUES – SANT JUST DESVERN, en concepte d’aportació a emergències per l’huracà
Irma a la costa atlàntica.

21.- Proposta d’aprovació d’un ajut econòmic a favor del FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL
DESENVOLUPAMENT, en concepte d’aportació a emergències per les inundacions i esllavissades al
Perú i al Terratrèmol de Mèxic (fase de reconstrucció).



Precs i preguntes.


