
JGL 29/2016

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 29 de juliol a les 11.30 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. 25/16 corresponent a la sessió ordinària de data 1 de juliol de
2016.

TERRITORI I SOSTENIBILITAT

2.- Proposta d’adjudicació del servei de redacció del projecte executiu, direcció d’obra i legalització de
l’adequació de les instal·lacions elèctriques del casal de Gent Gran La Plana-Montesa i casal de Gent
Gran el Gall, d’aquesta població, mitjançant contracte menor (exp. G454-2016-038).

3.- Proposta d’adjudicació del servei d’assistència tècnica anomenat redacció d’un pla de previsió
d’emergències per a cada un dels tres mercats de marxants (venda no sedentària) ubicats al municipi
d’Esplugues de Llobregat, mitjançant contracte menor (exp. G454-2016-039).

4.- Proposta d’adjudicació de les obres de connexió de l’edifici de La Baronda a la xarxa de
telecomunicacions municipal i serveis associats de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. (exp.
G451-2016-003).

5.- Proposta d’adjudicació del servei de suport a les unitats operatives per al muntatge d’actes i
trasllats de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. (exp. G454-2016-021).

6.- Proposta de recepció de l’obra extrasectorial OE-06 (PAS SOTERRAT AVDA. DIAGONAL-
FINESTRELLES) inclosa en el Projecte d’Obres complementàries del Projecte d’Urbanització del
Sector del terme d’Esplugues de Llobregat afectat pel soterrament de les línies aèries d’alta tensió de
FECSA. (exp. 7/03).

7.- Proposta d’adjudicació de les obres d'acondicionament de l'espai del programa de formació e
inserció (P.T.T.) i Serveis Educatius a la 2a planta de l'edifici Eugeni d'Ors, d’aquesta població,
mitjançant contracte menor.

8.- Proposta per declarar com a suficient la documentació presentada per VIRTUAL LIFE TECH, S.L.,
en la qual efectua el tràmit de comunicació de l’activitat de serveis d’instal·lació de maquinària



d’oficina i ordinadors al carrer de l’Esport, núm. 2, local 4, d’aquesta població. (Exp.T120-2016-
00047).

9.- Proposta per declarar com a suficient la documentació presentada per JUAN JOSÉ IGEÑO
HUERTAS, en la qual efectua el tràmit de comunicació de l’activitat de comerç al detall i reparació
d’equips informàtics al local ubicat al carrer Pere Galvany, núm. 6, local dreta, d’aquesta població.
(Exp. T120-2016-00017).

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

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

11.- Proposta d'adjudicació del contracte menor consistent en l'adquisició d'una eina informàtica per al
seguiment del Pla d'Actuació Municipal.

12.- Proposta consistent en donar compte de l'aprovació de dos Padrons fiscals de l'exercici 2016.

13.- Proposta per declarar la jubilació anticipada per edat d'un funcionari de la categoria d'agent de la
Policia Local.

14.- Proposta consistent en donar compte de sentències del Jutjat Contenciós Administratiu 14 de
Barcelona i del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA

15.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat COORDINADORA
D'ENTITATS DE CULTURA POPULAR en concepte de justificació de les subvencions atorgades per al
desenvolupament de diverses activitats, any 2015.

16.- Proposta de resolució del concurs de subvencions adreçat a entitats ciutadanes per activitats de
Festa Major i Santa Magdalena, any 2016.

17.- Proposta de resolució parcial del concurs de subvencions de l'àmbit d'Acció Social i Ciutadania
(Educació), any 2016.

18.- Proposta de pròrroga i modificació del contracte relatiu al servei de dinamització de la gent gran.

19.- Proposta d’adjudicació del contracte menor consistent en la realització de l’activitat “Mercat
Esplugas City”, dins la programació d’actes de la Festa Major 2016.

20.- Proposta de requeriment de fiança dins el contracte relatiu a la realització de l’espectacle
“Concert Estrella”, amb la cantant Edurne, dins del Programa d’actes de la Festa Major 2016.

21.- Proposta d’adjudicació del contracte menor relatiu al servei d’informació, orientació i
assessorament per a l'ocupació, mobilitat internacional i la formació acadèmica de l’oficina jove
d'emancipació a Esplugues de Llobregat.



22.- Proposta d’aprovació d’un conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat
per al desenvolupament del projecte d’assessoria de mobilitat internacional per a joves, anys 2016-
2017.

23.- Proposta de pròrroga d’un contracte d’arrendament d’habitatge d’inserció social.

24.- Proposta de modificació de l'acord aprovat per la Junta de Govern Local en sessió del 10 de juny
de 2016 relatiu a l'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat ESPLUGA VIVA en
concepte de liquidació econòmica de la subvenció atorgada en el marc de conveni plurianual, any
2016 .

25.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat AMPA ESCOLA FOLCH I
TORRES en concepte de justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament de l'activitat
"Activitats extraescolars",any 2015.

26.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat ASSOCIACIÓ DE DONES
DE LA PLANA en concepte de justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament de la
seva Programació anual,any 2015.

27.- Proposta d'aprovació d'una subvenció a favor de l'entitat GRUP D'ESPLAI ESPURNES en
concepte de suport al desenvolupament del Projecte de lleure per a joves amb diversitat funcional -
Volare, any 2015.

28.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat GRUP D'ESPLAI
ESPURNES en concepte de justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament del
"Projecte de lleure per a joves amb diversitat funcional - Volare", any 2015.

29.- Proposta d’aprovació d’una subvenció a favor de l’entitat ASSOCIACIÓ CLUB D'ESPLAI PUBILLA
CASES CAN VIDALET en concepte d’aportació municipal a conveni en vigor per al desenvolupament
del monitoratge de suport per la integració d’infants i joves amb discapacitat al casal d’estiu infantil i
jove, any 2016.

30.- Proposta d’aprovació d’una subvenció a favor de l’entitat ESPLUGA VIVA en concepte d’aportació
municipal a conveni en vigor per al desenvolupament del monitoratge de suport per la integració
d’infants i joves amb discapacitat al casal d’estiu infantil i jove, any 2016.

31.- Proposta d’aprovació d’una subvenció a favor de l’entitat GRUP D'ESPLAI ESPURNES en
concepte d’aportació municipal a conveni en vigor per al desenvolupament del monitoratge de suport
per la integració d’infants i joves amb discapacitat al casal d’estiu infantil i jove, any 2016.

32.- Proposta de resolució de sol·licituds d'ajuts econòmics dins l'àmbit d'Acció Social, curs 2015-
2016, en concepte de beques de casal d’agost.

33.- Proposta d'aprovació d’ajuts econòmics, dins l’àmbit d’Acció Social, per a la participació de
menors amb necessitats socioeducatives a activitats extraordinàries organitzades per l’Associació
Club d’Esplai Pubilla Cases



34.- Proposta de modificació del termini de resolució del concurs de subvencions de l'àmbit d'Acció
Social i Ciutadania

Precs i preguntes.
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