
JGL 22/2017

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 9 de juny 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. 20/17 corresponent a la sessió ordinària de data 26 de maig de
2017.

TERRITORI I SOSTENIBILITAT

2.- Proposta per concedir llicència a Mª ELENA ROYO VENTURA per a la construcció de dos
habitatges unifamiliars amb una construcció aparionada, a la finca situada al carrer Doctor Gimeno,
núm.75-Doctor Ferran, núm.106, d’Esplugues de Llobregat. (Exp.2416-2017-22).

3.- Proposta per concedir llicència a LIDL SUPERMERCADOS,S.A.U., per a la consolidació i enderroc
parcial, a la finca situada a l’avinguda Països Catalans, núm.89, d’Esplugues de Llobregat.(Exp.2416-
2017-21).

4.- Proposta d’autorització a ANTONIO TORRES ÀLVAREZ, per a la realització els dies 23 i 24 de juny
d’una actuació extraordinària consistent en una activitat musical al bar–restaurant ubicat al carrer
Antoni Gaudi, núm. 9 tda. 2a. (Exp. 2541-2017-22).

5.- Proposta d’autorització de la cessió d’ús del traster número 120, del soterrani primer del pàrquing
de Can Vidalet, sol·licitat pel Sr. Julian Gil Serradilla.

6.- Proposta d’aprovació del reconeixement de l’obligació de la despesa d’execució material final de
les obres d’adequació d’oficines a l’edifici La Baronda Fase 1, adjudicat a favor de l’empresa TABER
CONTRACT, S.L. (exp. G451-2016-024).

7.- Proposta d’aprovació de l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre l’agència de
l’habitatge de Catalunya i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat relatiu a l’oficina d’habitatge
d’Esplugues de Llobregat per a l’any 2017.

8.- Proposta d’aprovació de l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre l’agència de
l’habitatge de Catalunya i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat relatiu al programa de mediació per a
lloguer social per a l’any 2017.



9.- Proposta de sol·licitud de subvenció per a la matèria de gestió de residus a l’Àrea Metropolitana.

10.- Proposta de sol·licitud de pròrroga per part de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat de
l’execució del projecte millora de la infrastructura del servei de sanejament de l’àrea d’activitat
econòmica del Gall.

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

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

12.- Proposta d'aprovació d'expedient de contractació mitjançant procediment obert i dels plecs de
condicions que regulen la contractació, per a la posada a disposició i manteniment de 3 dispositius
electrònics per a efectuar tràmits administratius en el Pac Central, Pac Can Vidalet i Casa Consistorial.

13.- Proposta d’alienació directa d’un lot de vehicles abandonats o renunciats pels seus titulars,
declarats com a efectes no utilitzables, i d’aprovació del plec de condicions (1/2017).

14.- Proposta de sol·licitud de baixa en el servei Esplugues Coworking

15.- Proposta d’acceptació de l’ajut econòmic per a l’actuació del Centre de Recursos Laborals – SLO
d’Esplugues, en el marc del catàleg de serveis per a l’any 2017 de la Diputació de Barcelona.

16.- Proposta d’aprovació de jubilació parcial d’una treballadora laboral i posterior contractació en
modalitat de contracte de relleu.

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA

17.- Proposta de modificació puntual de les Bases específiques reguladores de l’atorgament de
subvencions de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania de l’Ajuntament d’Esplugues per l’any 2017.

18.- Proposta d’aprovació del document de barems i criteris per a l’atorgament d’ajuts econòmics
individuals, en concepte de beques, de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, curs 2017-2018.

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

20.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat ASSOCIACIÓ CULTURAL
GENT CONSTRUCTIVA D’ESPLUGUES en concepte de liquidació de la subvenció atorgada per al
desenvolupament de l’activitat “Duendes con arte”, any 2016.

21.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat CENTRO CULTURAL
ANDALUZ PLAZA MACAEL en concepte de liquidació de la subvenció atorgada per al
desenvolupament de la seva Programació anual, any 2016.

Precs i preguntes.
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