
JGL 20/2017

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 26 de maig 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. 16/17 corresponent a la sessió ordinària de data 28 d’abril
de 2017 i núm. 17/17 corresponent a la sessió ordinària de data 5 de maig de 2017.

TERRITORI I SOSTENIBILITAT

2.- Proposta per concedir llicència d’obres a MERCADONA,S.A. per a la reforma de l’edifici comercial
amb ús de supermercat d’alimentació i aparcament ubicat a l’avinguda Països Catalans, núm. 6,
d’Esplugues de Llobregat. (Exp.2416-2017-0005).

3.- Proposta d’aprovació d’informe previ sobre l’autorització amb caràcter provisional i a precari
d’obres i usos, per a despatx de pa amb degustació al carrer Àngel Guimerà, núm. 23-25, d’Esplugues
de Llobregat, sol·licitat per FORN TINYOL,S.L. (Exp.2404-2017-117).

4.- Proposta per suspendre la concessió de la llicència d’obres a ESTABLIMENTS VIENA, S.A., per a
la modificació del projecte per a les obres d’implantació d’un establiment de restauració, a la finca
ubicada a l’avinguda del Baix Llobregat,núm.2-12, d’Esplugues de Llobregat.(Exp.T032-2015-027).

5.- Proposta d’aprovació de la pròrroga de les obres d’unes millores en les àrees d’esbarjo del parc
de les Tres Esplugues, d’aquesta població. (Exp. G451-2016-021).

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

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

7.- Proposta d'aprovació de la nòmina corresponent a la mensualitat de maig de 2017, incentiu de
productivitat, serveis extraordinaris i altres retribucions del personal d'aquest Ajuntament.

8.- Proposta d'aprovació de dos Convenis de pràctiques amb un alumne de La Salle de Gràcia i
l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat.

9.- Proposta consistent en donar compte de sentència del Jutjat Contenciós Administratiu Núm. 7 de
Barcelona.



10.- Proposta d’aprovació d’un protocol de col·laboració en l’àmbit del suport al teixit empresarial amb
l’organització “Petita i Mitjana Empresa de Catalunya” (PIMEC).

11.- Proposta de resolució d’una sol·licitud d’ingrés a l’espai “Esplugues Coworking”.

12.- Proposta d’aprovació d’un conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat
per a la gestió del projecte Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat, en el marc del programa ARACOOP
subvencionat per la Generalitat de Catalunya.

13.- Proposta d’adjudicació del contracte menor consistent en el subministrament d’un espai de
publicació de la informació pressupostària, agendes polítiques i indicadors de ciutat.

14.- Proposta d'aportació econòmica corresponent a l'exercici 2017 prevista al conveni plurianual de
col·laboració entre l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i l’entitat “Crònica de la Vida d’Esplugues”

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA

15.- Proposta de pròrroga del contracte relatiu al Servei d’Atenció Domiciliària.

16.- Proposta d’autorització de subcontractació dins el contracte relatiu al servei de podologia per a la
gent gran d’Esplugues de Llobregat.

17.- Proposta d’aprovació de la pròrroga del conveni de col·laboració amb l’ASSOCIACIÓ PER LES
NACIONS UNIDES A ESPANYA, any 2017.

18.- Proposta d'aprovació d'una subvenció amb caràcter extraordinari a l'entitat INSTITUT LA
MALLOLA per al desenvolupament de l'activitat "Festa 20 Anys d'Intercanvis Esplugues-Ahrensburg",
Any 2017.

19.- Proposta d’aprovació d’una aportació econòmica a favor de l’entitat Futbol Associació
Espluguenc en concepte de tasques de neteja, manteniment i funcionament ordinari del camp de
futbol municipal “Salt del Pi”.

20.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat ASSEMBLEA COMARCAL
CREU ROJA ESPLUGUES – SANT JUST DESVERN en concepte de liquidació de la subvenció
atorgada per al desenvolupament de la seva Programacio anual, any 2016.

21.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat AVV EL GALL en concepte
de liquidació de la subvenció atorgada per al desenvolupament de la programació anual, any 2016

22.- Proposta de resolució d'ajuts econòmics, dins l'àmbit d'Acció Social, curs 2016-2017, en concepte
de beques d’assistència al Casal d’estiu.

23.- Proposta d’aprovació d'un ajut econòmic, dins l'àmbit d'Acció Social, curs 2016-2017, en
concepte de beques de menjador escolar.



24.- Proposta d’aprovació d’ajuts econòmics, dins l’àmbit d’Acció Social, en concepte d’emergències
socials.

Precs i preguntes.
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