
JGL 15/16

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 22 d’abril 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 les actes núm. 11/16 corresponent a la sessió ordinària de data 18 de
març de 2016 i núm. 12/16 corresponent a la sessió ordinària de data 1 d’abril de 2016.

TERRITORI I SOSTENIBILITAT

2.- Proposta d’aprovació de la qualificació urbanística de la finca situada al carrer Mestre Joan
Corrales, núm. 46 i 48, sol·licitada pel Sr. David Molina Jurado, en representació de XIPRERCINC, S.L.
(Exp. T019-2016-00012).

3.- Proposta de devolució de la fiança relativa al contracte de les obres de reforma i millora de
l’accessibilitat dels encreuaments dels carrers Caquis, Magnòlies, Eucaliptus, Cedres i Glicines, al
barri de Can Vidalet. (Exp. G451-2014-012).

4.- Proposta d’aprovació de la recepció definitiva de les obres corresponents al projecte executiu
d’urbanització del Sector Sant Llorenç, en la porció situada al fons de l’edifici de nova construcció del
carrer Laureà Miró, núm. 144). (Exp. T024-2014-003).

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

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

6.- Proposta consistent en donar compte de l'import del Padró de l’Impost sobre Béns Immobles de
Naturalesa Urbana de l’exercici 2016.

7.- Proposta d'aprovació de la nòmina corresponent a la mensualitat d’abril de 2016, incentiu de
productivitat, serveis extraordinaris i altres retribucions del personal d'aquest Ajuntament.

8.- Proposta d'aprovació del conveni de formació de pràctiques entre l’Institut Miquel Martí i Pol i
l'Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.



9.- Proposta d'aprovació del conveni de formació de pràctiques entre l’Institut Ribera Baixa II i
l'Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.

10.- Proposta d’aprovació del Pla d’autoprotecció de la celebració de la Festa de Sant Jordi del dia 23
d’abril de 2016.

11.- Proposta consistent en donar compte d’una sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10
de Barcelona.

12.- Proposta d'acceptació d'un ajut atorgat per la Diputació de Barcelona en el marc del programa
complementari de foment de l'ocupació i de suport a la integració social 2016-2019 i d'assignació del
mateix a les línies corresponents d'actuació.

13.-- Proposta d'aprovació del model de conveni de col·laboració amb empreses i entitats per a la
realització de pràctiques no professionals de l'alumnat del curs d'Operacions auxiliars
d'enregistrament i tractament de dades i documents.

14.-- Proposta de contractació menor del servei de “Pressclipping”.

15.- Proposta d'aprovació de bases i convocatòria per proveir un lloc de treball de tècnic/a de
Participació Ciutadana entre el personal de la plantilla municipal, mitjançant concurs específic.

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA

16.- Proposta d’acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona – Àrea d’Atenció a
les Persones (Servei d’Acció Social), en concepte de fons de prestació de suport per al finançament
de l’àmbit de Benestar Social, en el marc del Catàleg de serveis 2016 del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2016-2019”.

17.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l’AMPA ESCOLA MATILDE
ORDUÑA en concepte de justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament de l’activitat
“Siguem veïns!”, any 2015.

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

19.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat XARXA DE DONES
EMPRENEDORES D'ESPLUGUES en concepte de justificació de la subvenció atorgada per al
desenvolupament de l’activitat "Expertes en xarxa”, any 2015.

20.- Proposta de resolució de sol·licituds d’ajuts econòmics, dins l’àmbit d’acció social, curs 2015-
2016, en concepte de beques de menjador escolar.

Precs i preguntes.
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