
JGL 17/2017

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 5 de maig a les 10.00 hores, a la sala de reunions, a fi i efecte de
tractar els assumptes inclosos en el següent:

ORDRE DEL DIA

TERRITORI I SOSTENIBILITAT

1.- Proposta d’autorització de la cessió d’ús de la plaça 126 del soterrani primer del pàrquing d’Àngel
Guimerà, sol·licitat pel Sr. Isidoro Pérez Albier.

2.- Proposta d’autorització de la cessió d’ús de la plaça 150 del soterrani primer del pàrquing d’Àngel
Guimerà, sol·licitat pel Sr. José López Abril.

3.- Proposta d’aprovació de les obres d’adequació de la planta primera del número 24 de la Plaça
Santa Magdalena, per contracte menor. (Exp. G541-2017-006).

4.- Proposta de requeriment de fiança relativa a les obres de reforma i rehabilitació dels vestidors del
camp de futbol del Moli. (Exp. G451-2017-003).

5.- Proposta d’aprovació inicial del Projecte d'urbanització denominat “Projecte d’obres ordinàries de
reforma i millora de l’accessibilitat del carrer Finestrelles, Passeig Sant Joan de Déu i carrer Santa
Rosa, d’Esplugues de Llobregat.

6.- Proposta d’aprovació de l'Annex al Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Esplugues de
Llobregat, l’entitat Solidança Treball E.I, SL, i la cooperativa Roba Amiga, per a la col·locació de
contenidors a la via pública del municipi d’Esplugues de Llobregat, per a l’ampliació del número de
contenidors.

7.- Proposta de presentació d’al·legacions per proposar esmenes a la modificació de la zonificació del
mapa de protecció envers la contaminació lumínica.

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

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

9.- Proposta de personació en el recurs contenciós administratiu núm. 436/2016 del Jutjat Contenciós



Administratiu número 5 de Barcelona, contra reclamació per responsabilitat patrimonial.

10.- Proposta consistent en donar compte de sentències del Jutjat Contenciós Administratiu Núm. 13
de Barcelona i del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

11.- Proposta d’aprovació de la convocatòria 2017, per a la concessió de subvencions destinades a la
contractació de persones en situació d’atur, en el marc del programa complementari de foment de
l'ocupació local 2017-2018.

12.- Proposta d’adjudicació del contracte menor consistent en el servei de producció, muntatge i
desmuntatge de l’estand de l’Ajuntament d’Esplugues a Firesplugues 2017.

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA

13.- Proposta de resolució de sol·licituds d’ajuts econòmics, dins l’Àmbit d’Acció Social, curs 2016-
2017, en concepte de beques d’educació especial i tractament psicoterapèutic.

14.- Proposta de resolució de sol·licituds d’ajuts econòmics, dins l’Àmbit de Cultura, curs 2016-2017,
en concepte de beques d’assistència a activitats culturals.

15.- Proposta de resolució de sol·licituds d’ajuts econòmics, dins l’Àmbit d’Acció Social, curs 2016-
2017, en concepte de beques de menjador d’escoles bressol.

16.- Proposta de resolució de sol·licituds de tarifació social, curs 2016-2017, en concepte
d’assistència de menors a les escoles bressols municipals.

17.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l’entitat ASSOCIACIÓ DE DONES
DE LA PLANA en concepte de liquidació de la subvenció atorgada per al desenvolupament de la seva
Programació anual, any 2016.

18.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l’entitat CERCLE ARTISTIC
D’ESPLUGUES en concepte de liquidació de la subvenció atorgada per al desenvolupament de la
seva Programació anual, any 2016.

19.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l’entitat COORDINADORA
D’ENTITATS DE CULTURA POPULAR D’ESPLUGUES en concepte de liquidació de les subvencions
atorgades per al desenvolupament de diverses activitats, any 2016.

Precs i preguntes.
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