
JGL 29/18 
 

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 27 de juliol 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. 27/18 corresponent a la sessió ordinària de data 
13 de juliol de 2018.   
 
 

TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
2. Proposta de concessió de llicència per a la realització d’obres i canvi d’ús de local a 

habitatge de l’entitat situada al carrer Mossèn Jacint Verdaguer, núm.45 (exp. 2017-
8-2419). 
 

3. Proposta de concessió de llicència d’ús privatiu del domini públic al REIAL 
AUTOMÒBIL CLUB DE CATATLUNYA (RACC) per a la instal·lació de “PuntBici” 
d’autoreparació (exp.2018/23/1597). 
 

4. Proposta d’aprovació de la liquidació corresponent a l’any 2017 relativa al servei 
públic de transport col·lectiu de viatgers prestat per l’empresa Soler i Sauret, SA. 
(exp.2018/7/2374). 
 

5. Proposta d’aprovació de la despesa corresponent a la certificació 7a de les obres del 
Projecte de reurbanització de l’avinguda del Torrent i del carrer Severo Ochoa (exp. 
2018/01/2388). 
 

6. Proposta de requeriment a Finestrelles Shopping Center de l'import del sobrecost de 
les obres executades en relació amb el Projecte de reurbanització de l’avinguda del 
Torrent i el carrer Severo Ochoa (eXP.2018/7/2388). 
 

7. Proposta d’aprovació del Projecte bàsic i d'execució de la urbanització i 
enjardinament de les zones verdes del Centre Comercial de Finestrelles Shopping 
Center, SL del Pla Parcial afectat pel soterrament de les línies elèctriques aèries 
d'alta tensió de Fecsa (exp.2017/2/2301). 
 

8. Proposta d’aprovació del Projecte bàsic i d'execució de modificació del sistema 
constructiu d’una part de l’obra Obra Extrasectorial OE:02 presentat per la Junta de 
Compensació del sector del Pla Parcial afectat pel soterrament de les línies 
elèctriques aèries d'alta tensió de Fecsa (exp.2017/1/2290).  
 



9. Proposta d’aprovació del Projecte de reurbanització de la zona verda davant del 
complex Hospitalet Nord presentat per la Junta de Compensació del sector del Pla 
Parcial afectat pel soterrament de les línies elèctriques aèries d'alta tensió de Fecsa 
(exp.2017/5/2289). 
 

10. Proposta d’adjudicació del contracte relatiu a les obres d’instal·lacions de leds a 
equipaments esportius (exp. 2018/7/1384). 
 

11. Proposta d’adjudicació del contracte relatiu al servei de recollida de residus i de 
neteja viària (exp. 2017/11/1408). 
 

12. Proposta d’adjudicació del contracte de subministrament de la senyalització vertical 
i d’altres materials d’abalisament (exp.2018/1/3086). 
 

13. Proposta d’adjudicació per contracte menor del servei d’assistència tècnica a la 
Direcció d’obra i la propietat, en l’execució de les obres del col·lector Torrent de Can 
Clota (exp. 2018/207/1411). 
 

14. Proposta d’adjudicació per contracte menor de les obres de pavimentació de l’espai 
exterior d’accés a l’equipament cultural ACAE (exp. 2018/24/1387). 
 

15. Proposta d’adjudicació per contracte menor del servei de manteniment, pintat i 
reparació puntual de la gespa artificial dels camps de futbol municipals (exp. 
2018/208/1411). 
 

16. Proposta d’adjudicació per contracte menor del subministrament en règim 
d’arrendament de bateries de vehicles elèctrics (exp. 2018/59/1432). 
 

17. Proposta d’adjudicació per contracte menor del subministrament de materials per a 
la construcció i obra per al manteniment de la via pública i equipaments de la brigada 
municipal (exp. 2018/60/1432). 
 

18. Proposta d'aprovació de l’expedient de contractació mitjançant procediment obert 
simplificat i dels plecs de condicions econòmic-administratives de les obres de 
adequació i millora de les àrees de jocs infantils de la Urbanització de la Montesa, 
de l’Interior de l’Illa del Pla Especial de Millora Urbana I (PEMU-I), de la Plaça de la 
Dona, de la Plaça de la Bòbila i de la Plaça de Oleguer Junyent (exp. 2018/3/3084). 
 

19. Proposta d'aprovació de l’expedient de contractació mitjançant procediment obert 
simplificat i dels plecs de condicions econòmic-administratives del contracte mixt 
d’obres i serveis per a la reparació de les infraestructures (exp. 2018/4/3084). 
 

20. Proposta d’adjudicació del contracte de les obres de correcció de defectes i millora 
de la instal·lació de climatització i gas del Camp de Futbol Molí (exp.2018/2/3084).  
 

21. Proposta d’aprovació de requeriment de la garantia definitiva del contracte relatiu al 
servei de redacció del projecte modificat de construcció del Teatre-Auditori (exp. 
2018/1/3085). 

 



 
RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS 

 
22. Proposta d’aprovació de relacions de despeses i reconeixement d’obligacions. 

 
23. Proposta d'aprovació de la sol·licitud de pròrroga d'una treballadora en situació 

d’excedència voluntària (exp. 2018/1/1483). 
 

24. Proposta d'aprovació de concessió d'excedència per incompatibilitat d'un agent de 
la policia local (exp. 2018/2/1483). 
 

25. Proposta d'aprovació de les bases reguladores del procés selectiu per a la provisió 
interina d’una plaça de tècnic/a de grau mitjà  i la creació d’una borsa de treball de 
la plantilla de personal funcionari (exp. 2018/187/1461). 
 

26. Proposta d’aprovació de transformació de dos vehicles d'adscripció al servei de la 
policia local (exp. 2018/2/1404). 
 

27. Proposta d’aprovació del contracte d’arrendament del local ubicat al carrer La Pau, 
núm.18 com a seu del casal de barri de Can Clota (exp. 2018/7/1448). 
 

28. Proposta d’aprovació de la pròrroga del contracte de distribució de les publicacions 
municipals a l’empresa SMS91, SL (exp. 2018/19/1408). 
 

29. Proposta d’aprovació de les bases per a la sol·licitud i concessió de subvencions 
destinades a la contractació per empreses i entitats de persones en situació d’atur 
residents a Esplugues de Llobregat, en el marc del Pla Metropolità de suport a les 
polítiques socials municipals 2ª convocatòria 2018-2019 (exp. 2018/19/2641). 
 

30. Proposta d’aprovació de la convocatòria per a la sol·licitud i concessió de 
subvencions destinades a la contractació per empreses i entitats de persones en 
situació d’atur residents a Esplugues de Llobregat, en el marc del Pla Metropolità de 
suport a les polítiques socials municipals 2ª convocatòria 2018-2019 (exp. 
2018/20/2641). 
 

31. Proposta de resolució d’una sol·licitud de baixa a l’espai “Esplugues coworking” i 
devolució de fiança (exp.2018/20/2639). 
 

32. Proposta de resolució de sol·licitud de subvenció presentada per Integral de     
Rehabilitació i Serveis 2006 per afavorir la instal·lació d'activitats econòmiques (exp. 
2018/18/2641). 
 

33. Proposta de concessió de subvenció presentada per integral de Rehabilitació i 
Serveis 2006 per afavorir la instal·lació d'activitats econòmiques (exp. 
2018/14/2641). 

 

 



ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 
 
34. Proposta d'aprovació de la contractació del Servei de l'Espai de les Arts-Escola 

Municipal de Ceràmica i Tallers municipals d'Arts, curs 2018-2019 (exp. 
2018/13/1408). 
 

35. Proposta d'aprovació de la contractació del concert estrella mitjançant procediment 
negociat sense publicitat, dins el programa de la Festa Major 2018 (exp. 
2018/1/1407). 
 

36. Proposta d'aprovació de la contractació del concert amb el grup "Hotel Cochambre" 
mitjançant procediment negociat sense publicitat, dins el programa de la Festa Major 
2018 (exp. 2018/2/1407). 
 

37. Proposta d'aprovació de la contractació del concert amb el grup "No me pises que 
llevo chanclas", dins el programa de la Festa Major 2018 (exp. 2018/209/1411). 
 

38. Proposta d’aprovació del contracte menor relatiu al servei d’atenció psicològica a les 
dones els mesos de setembre i octubre 2018 (exp. 2018/206/1411). 
 

39. Proposta d'aprovació de la sol·licitud d'adhesió a la Xarxa d'Escoles Municipals de 
Música i Arts i acceptació del Protocol general promogut per la Diputació de 
Barcelona (exp. 2018/15/2752). 
 

40. Proposta d'aprovació de la justificació de la subvenció atorgada l'any 2017 a 
ASOCIACIÓN DE ALCOHÓLICOS REHABILITADOS DE ESPLUGUES, pel 
desenvolupament del programa d’activitats (exp. 2018/46/2244). 
 

41. Proposta d'aprovació de la justificació de la subvenció atorgada l'any 2017 a 
l'ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES, pel desenvolupament de les "activitats culturals" 
(exp. 2018/18/2244). 
 

42. Proposta d'aprovació de l’aportació econòmica 2018 a A.V.V. DEL BARRIO DE CAN 
CLOTA-CAN CERVERA, en execució del conveni en vigor (exp. 2018/170/2244). 
 

43. Proposta de resolució de sol·licituds de subvenció del departament de Cultura 
adreçades a les activitats de la rua de carnaval, any 2018 (exp. 2018/130/2243). 
 

44. Proposta de resolució de sol·licituds d’ajuts econòmics en concepte de beques de 
casal d'estiu del mes d'agost de 2018 (exp. 2018/451/2866). 
 

45. Proposta de resolució de sol·licituds d’ajuts econòmics en concepte de beques 
d’activitats d’estiu 2018 (exp. 2018/452/2866). 
 

46. Proposta de resolució de sol·licituds d’ajuts econòmics en concepte de beques de 
diverses activitats, curs 2017-2018 (exp.2018/85/2864). 
 

47. Proposta d'aprovació d'ajuts econòmics puntuals en concepte d'emergències socials 
(exp. 2018/27/2883). 



 
Precs i preguntes. 
 
Esplugues de Llobregat, 25 de juliol de 2018. 
 
L’alcaldessa 
 
Pilar Díaz Romero 
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