
JGL 5/2018

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 02/02/2018 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 les actes núm. 2/18 corresponent a la sessió ordinària de data 12 de
gener de 2018 i núm. 3/18 corresponent a la sessió ordinària de data 19 de gener de 2018.

TERRITORI I SOSTENIBILITAT

2.- Proposta de devolució de la garantia definitiva corresponent al contracte del servei de neteja de
les dependències municipals de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat (exp. 2018/5/1408).

3.- Proposta de devolució de la garantia definitiva corresponent al contracte del servei de redacció del
projecte bàsic i executiu de reforma i millora de l’accessibilitat de diferents carrers d’Esplugues de
Llobregat, Lot 2: carrer Sant Francesc Xavier i Lot 3: carrer Sant Gabriel (exp. 2018/1/1408).

4.- Proposta de devolució de la garantia definitiva corresponent al contracte del servei de redacció del
projecte bàsic i executiu per a la construcció del complex sociocultural i esportiu de Can Vidalet (exp.
2018/12/1408).

5.- Proposta d’aprovació inicial de la Modificació del Projecte d'urbanització del sector afectat pel
soterrament de les línies elèctriques aèries d’alta tensió de FECSA, pel que fa a la zona verda de
l’entorn de l’Escola Isabel de Villena i OC03: obra complementària Murs Escola Isabel de Villena (exp.
2017/1/2287).

6.- Proposta de requeriment a la Junta de Compensació del Pla Parcial al sector del terme municipal
d'Esplugues de Llobregat afectat pel soterrament de les línies elèctriques aèries d'alta tensió de
FECSA, per a la presentació d'un avantprojecte sobre les obres de la vorera del carrer Pau Vergós
(exp. 2017/1/2290).

7.- Proposta de suspensió de l'aprovació inicial del Projecte d'urbanització complementari de l'obra
extrasectorial OE02: accés soterrat sota el carrer Laureà Miró (rampa d'accés a la parcel·la P-102) del
Projecte d'urbanització del Pla parcial del sector del terme municipal d'Esplugues de Llobregat afectat
pel soterrament de les línies elèctriques aèries d'alta tensió de FECSA (exp. 2017/1/2290).

8.- Proposta de devolució de la garantia definitiva corresponent al contracte del servei de redacció del
projecte bàsic i executiu de reforma i millora de l’accessibilitat de diferents carrers d’Esplugues de



Llobregat, Lot 4: carrer Gaspar Fàbregues (exp. 2018/1/1408).

9.- Proposta relativa a la substitució de la designació de la Direcció Facultativa 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 relativa a la substitució de la designació de la Direcció Facultativa de les obres de
reforma i millora de l’accessibilitat del passatge Ametllers, d’Esplugues de Llobregat (exp.
2017/15/1384).

11.- Proposta de sol·licitud de subvencions en relació al catàleg de Serveis de la Diputació de
Barcelona de l’any 2018 (exp. 2018/4/2240).

12.- Proposta de concessió de llicència a ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SLU, per a l’execució
de les obres del Projecte en sòl no urbanitzable de la variant de les línies aèries i línies subterrànies
25kV (St. Cugat 1 i St. Cugat2), de noves línies subterrànies 25Kv i nou centre de repartiment (exp.
2017/1/2417).

13.- Proposta de personació en el recurs contenciós administratiu ordinari núm. 21/2018-A, contra la
resolució de la Junta de Govern Local de data 3-11-2017 en la qual s’atorga llicència per executar les
obres de la fase 2 de contenció i excavació de terres a la finca de l’avinguda Països Catalans núm.
89, d’Esplugues de Llobregat (exp. 2018/6/1366).

14.- Proposta de personació en el recurs contenciós administratiu núm. 23/2018 interposat per la
senyora Patricia Serrahima Calvo i altres, contra l’acord del Jurat d’Expropiació de Catalunya de data
14 de novembre de 2017 (exp. 2017/3/2303).

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

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

16.- Proposta d’aprovació de les bases reguladores i convocatòria del procés de provisió del lloc de
treball de director/a d’urbanisme, mitjançant provisió per lliure designació, amb accés obert a mobilitat
interadministrativa, grup A1.

17.- Proposta d’aprovació de les bases reguladores i convocatòria del procés de provisió del lloc de
treball de coordinador/a administratiu/va d’acció social i ciutadania, mitjançant concurs intern i
específic de mèrits i capacitats.

18.- Proposta de modificació de les bases i convocatòria del concurs oposició, mitjançant promoció
interna, per cobrir tres places de caporal de la Policia Local.

19.- Proposta de resolució de sol·licitud de pròrroga del temps d’estada, canvi en la modalitat d’estada
i ampliació d’un lloc de treball, a l’espai “Esplugues coworking”.

20.- Proposta de resolució de sol·licitud de pròrroga del temps d’estada i modalitat d’estada, a l’espai



“Esplugues coworking”.

21.- Proposta de minoració d’assignacions econòmiques a una empresa beneficiària a la convocatòria
2017 d’ajuts per la contractació de persones en situació d’atur.

22.- Proposta d'adjudicació del contracte del servei de recollida, trasllat i dipòsit de vehicles, a favor
de AUTO-GRUAS SANT JORDI, SL.

23.- Proposta de pròrroga del contracte relatiu al servei d’impressió de publicacions municipals.

24.- Proposta de petició d’ajut econòmic dins del catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona, del
servei "integració de tecnologies de gestió urbana a la plataforma SENTILO de la Diputació de
Barcelona".

25.- Proposta d’aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat a la Catalonia
Smartlab, la xarxa catalana d’Urban Labs.

26.- Proposta de personació en el recurs contenciós administratiu núm. 234/2017-A del Jutjat
contenciós administratiu núm. 9 de Barcelona, contra reclamació per responsabilitat patrimonial.

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA

27.- Proposta de resolució de les al·legacions presentades als plecs de condicions del Servei
d'Atenció Integral LGTBI.

28.- Proposta d’aprovació de les Bases relatives al “8è Fòrum de l’Excel·lència: Treballs de Recerca
de Batxillerat” i de les Bases relatives al “7è Premi Ciutat d’Esplugues de Llobregat”.

29.- Proposta relativa a la concessió extraordinària d’ajuts per l’impost sobre béns immobles per a
persones en situació de vulnerabilitat social, exercici 2016.

30.- Proposta d'aprovació d'ajuts econòmics puntuals, dins l'àmbit d'acció social, en concepte
d'emergències socials.

31.- Proposta de rectificació parcial de la resolució de sol·licituds d’ajuts econòmics, dins l’àmbit
d’Acció Social, en concepte de beques d’educació en el lleure, curs 2017-2018, de data 15 de
desembre de 2017.

32.- Proposta de rectificació parcial de la resolució de sol·licituds d’ajuts econòmics, dins l’àmbit
d’Acció Social, en concepte de beques d’activitats esportives, curs 2017-2018, de data 22 de
desembre de 2017.

33.- Proposta de rectificació parcial de la resolució de sol·licituds d’ajuts econòmics, dins l’àmbit
d’Esports, en concepte de beques de natació escolar, curs 2017-2018, de data 22 de desembre de
2017.



34.- Proposta d'aprovació d’ajuts econòmics, dins l’àmbit d’Acció Social, per a la participació de
menors amb necessitats socioeducatives a activitats extraordinàries d’educació en el lleure
organitzades per l'Associació Club Esplai Pubilla Cases, curs 2017-2018.

35.- Proposta de resolució de sol·licituds d’ajuts econòmics, dins l’àmbit de Cultura, en concepte de
beques d’activitats culturals, curs 2017-2018.

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

Precs i preguntes.


