
JGL 8/2018

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 16/02/2018 a les 13:30 a la sala de reunions, a l’objecte de tractar els assumptes
inclosos en el següent:

ORDRE DEL DIA

TERRITORI I SOSTENIBILITAT

1.- Proposta d’aprovació de l’expedient per contracte menor del servei de l’assistència tècnica per a la
coordinació de seguretat i salut de les obres ordinàries de reforma i millora de l’accessibilitat del
carrer Francesc Xavier i de tram del carrer Àngel Guimerà (exp. 2018/3/1411).

2.- Proposta d’aprovació de l’expedient per contracte menor del servei de l’assistència tècnica per a la
coordinació de seguretat i salut de les obres ordinàries de reforma i millora de l’accessibilitat del
carrer Gaspar Fàbregas (exp. 2018/4/1411).

3.- Proposta d’aprovació de l’expedient per contracte menor del servei per realitzar la inspecció
periòdica reglamentària de les instal·lacions tèrmiques generadores de fred del CEM Les Moreres
d’aquesta població (exp. 2018/5/1411).

4.- Proposta d’aprovació del servei de redacció del projecte d'urbanització de l'entorn del CEM de Can
Vidalet d’aquesta població. (exp. 2018/6/1411).

5.- Proposta d’aprovació de la despesa corresponent a la certificació núm. 2 de les obres del projecte
de reurbanització de l’avinguda Torrent i carrer Severo Ochoa entre les rotondes de Jacinto
Benavente i la del carrer Verge de la Mercè (exp. 2018/1/2388).

6.- Proposta d’aprovació de la despesa corresponent a la certificació núm. 3 de les obres del projecte
de reurbanització de l’avinguda del Torrent i carrer Severo Ochoa entre les rotondes de Jacinto
Benavente i la del carrer Verge de la Mercè (exp. 2018/1/2388).

7.- Proposta d’aprovació de la despesa corresponent a la certificació núm. 4 de les obres del projecte
de reurbanització de l’avinguda del Torrent i carrer Severo Ochoa entre les rotondes de Jacinto
Benavente i la del carrer Verge de la Mercè (exp. 2018/1/2388).

8.- Proposta d’aprovació de la despesa corresponent a la certificació núm. 5 de les obres del projecte
de reurbanització de l’avinguda del Torrent i carrer Severo Ochoa entre les rotondes de Jacinto
Benavente i la del carrer Verge de la Mercè (exp. 2018/1/2388).



9.- Proposta d’aprovació de la despesa corresponent a la certificació núm. 6 de les obres del projecte
de reurbanització de l’avinguda del Torrent i carrer Severo Ochoa entre les rotondes de Jacinto
Benavente i la del carrer Verge de la Mercè (exp. 2018/1/2388).

10.- Proposta d’adjudicació del 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).

11.- Proposta de presentació d'al·legacions a la redacció del Projecte executiu del perllongament de la
línia 3 dels FMB . Tram: Zona Universitària – Sant Feliu de Llobregat (2017/4/2388).

12.- Proposta d’aprovació inicial de la Modificació del Pla especial per a la implantació d’un
equipament esportiu (instal·lació d’un pavelló de tres pistes) a l’Avinguda dels Països Catalans, 50
(exp. 2017/3/2263).

13.- Proposta de concessió de llicència d’obres a Tedcar Invest, S.L.U per a la construcció d’una
residència d’estudiants al carrer Sant Mateu, núm.9 (expedient 2416/2017/18).

14.- Proposta de personació en el recurs contenciós administratiu recurs ordinari 2/2018-A, contra la
resolució de la Junta de Govern Local de data 9-06-2017 en la qual s’atorga llicència per executar les
obres de la fase 1 de consolidació i demolició parcial de l’edifici ocupat per l’antic restaurant “Tres
Molinos” a la finca de l’av. Països Catalans núm. 89, d’Esplugues de Llobregat (expedient
2018/7/1366).

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

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

16.- Proposta d’aprovació del conveni de col.laboració entre el Consorci del Parc Agrari del Baix
Llobregat i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat per a la realització del Mercat de Pagès.

17.- Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i els
ajuntaments d’Esplugues de Llobregat i Cerdanyola del Vallès per a la realització de l’exposició
“modernisme. De la natura efímera a l’arquitectura”.

18.- Proposta de prendre raó de la subrogació del senyor Salvador Sánchez Toledo, en la posició
d’arrendadora de l’empresa “Inversiones Alhama, S.L.U.”, en el contracte d’arrendament del local
núm.6, situat al carrer d’Àngel Guimerà 35-45, d’Esplugues de Llobregat.

19.- Proposta d’adjudicació del contracte menor de subministrament de material tècnic per a la policia
local, consistent en 52 defenses extensibles.

20.- Proposta per declarar en situació de jubilació anticipada per edat a una funcionària d'aquest
Ajuntament.



21.- Proposta que consisteix en donar compte de la jubilació per invalidesa d'una funcionària d'aquest
Ajuntament.

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA

22.- Proposta de requeriment de fiança dins el contracte relatiu al servei d’atenció integral LGTBI.

23.- Proposta de pròrroga del Pla Local de Joventut 2014-2017.

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

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

26.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat AMICS DE LA MUSICA DE
LA PARRÒQUIA DE SANTA MAGDALENA D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT en concepte de liquidació
de la subvenció atorgada pel desenvolupament de la seva Programació anual, any 2017.

27.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat ASSOCIACIÓ PER A LA
MEMÒRIA HISTÒRICA I DEMOCRÀTICA DEL BAIX LLOBREGAT en concepte de liquidació de la
subvenció atorgada pel desenvolupament de la seva Programació anual, any 2017.

28.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per JOAN VERDAGUER ANDRES en
concepte de liquidació de la subvenció atorgada pel desenvolupament de l'activitat "Publicació del
Llibre de Poesia: Despertant Sentiments", any 2017.

Precs i preguntes.


