
JGL 32/2017

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 15 de setembre 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. 24/17 corresponent a la sessió ordinària de data 23 de juny de
2017.

TERRITORI I SOSTENIBILITAT

2.- Proposta per concedir a THE AMERICAN SCHOOL OF BARCELONA llicència d’obres de caràcter
provisional d’adequació de solar per a ús de lleure i esbarjo, al solar ubicat al carrer Jaume Balmes,
núm.17-21, d’Esplugues de Llobregat.(Expedient 2416-2017-13/FIRMADOC 2017/1/2435).

3.- Proposta per concedir llicència a JOSEP VALÈNCIA GÓMEZ per a l’enderroc d’un habitatge
unifamiliar aïllat existent a la finca del carrer Casal de Sant Jordi, núm. 36, d’Esplugues de Llobregat.
(Expedient FIRMADOC 2017/9/2416).

4.- Proposta per concedir a MARI CARMEN LÓPEZ RODRÍGUEZ llicència d’obres per construir un bloc
d’habitatges plurifamiliar entre mitgeres de 2 habitatges i aparcament en planta baixa, al carrer Esport,
num.7 d’Esplugues de Llobregat. (Expedient 2416-2017-034).

5.- Proposta de sol·licitud de subvenció a l'Àrea Metropolitana per l'actuació d'ampliació del Pont
d'Esplugues per a la implantació del carril ciclable.

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

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

7.- Proposta d’aprovació d’una sol·licitud de subvenció per a dues accions formatives ocupacionals
(FOAP), en el marc de la RESOLUCIÓ TSF/1897/2017 de convocatòria del SOC, any 2017.

8.- Proposta de resolució d’una sol·licitud de subvenció econòmica a favor de la mercantil LARIZA Y
LUZA, S.L. per a la contractació d'una persona en situació d'atur resident a Esplugues de Llobregat.

9.- Proposta de resolució d’una segona sol·licitud de subvenció econòmica a favor de la mercantil



LARIZA Y LUZA, S.L. per a la contractació d'una persona en situació d'atur resident a Esplugues de
Llobregat.

10.- Proposta de devolució de garantia i liquidació del servei de producció i elaboració de la publicació
de l’Agenda Cultural i d’Activitats d’Esplugues 2015/17.

11.- Proposta de requeriment de fiança definitiva a una empresa licitadora en el procediment de
venda directa d’un lot de vehicles (1/2017) abandonats o renunciats pel seus titulars,, que es
declaren com a efectes no utilitzables.

12.- Proposta de requeriment de fiança definitiva a una empresa licitadora en el procediment de
contractació obert, del servei de la posada a disposició i manteniment de 3 dispositius electrònics per
a tràmits administratius en el PAC Central, PAC Can Vidalet i Casa Consistorial.

13.- Proposta d'aprovació d'un Conveni de pràctiques d'un alumne/a de La Salle de Gràcia i
l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat.

14.- Proposta d'aprovació d'un Conveni de pràctiques d'un alumne/a de Promodespí en col·laboració
amb el Servei d'Ocupació de Catalunya i l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat.

15.- Proposta d'aprovació de reingrés al servei actiu d'una funcionària en situació d'excedència
voluntària.

16.- Proposta per donar compte de la jubilació d'una treballadora de la plantilla laboral de la categoria
d'agent de Promoció d'Ocupació

17.- Proposta per donar compte de la jubilació d'un funcionari de la categoria d'agent de la Policia
Local.

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA

18.- Proposta d’aprovació d’un conveni de col·laboració amb l’Institut Català Internacional per la Pau
per a la itinerància de l’exposició “Paraules descalces. Dones fent Pau”.

19.- Proposta d’aprovació d’una subvenció a favor de l’entitat AGRUPAMENT ESCOLTA I GUIES
SANT JORDI en execució de la Programació anual segons conveni, any 2017.

20.- Proposta d’aprovació d’una subvenció a favor de l’entitat CLUB HANDBOL ESPLUGUES en
execució de la Programació anual segons conveni, any 2017.

21.- Proposta d’aprovació d’un conveni anual de col·laboració entre l’Ajuntament d’Esplugues de
Llobregat i l’entitat GRUP DE JOVES SANTA GEMMA-SANT ANTONI EN EL LLEURE, any 2017.

22.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat ÈXIT MEDIA en concepte
de liquidació de la subvenció atorgada per al desenvolupament de l’activitat “Esplugues City: A l’oest
de Barcelona, documental de Pere Marzo Font”, any 2015.



23.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat INSTITUT LA MALLOLA en
concepte de liquidació de la subvenció atorgada per al desenvolupament de l’activitat “XX Intercanvi
Esplugues-Ahrensburg”, any 2017.

24.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat INSTITUT LA MALLOLA en
concepte de liquidació de la subvenció atorgada per al desenvolupament de l’activitat “Festa 20 Anys
d'Intercanvis Esplugues-Ahrensburg”, any 2017.

25.- Proposta de resolució d'una sol·licitud d’ajuts econòmics, dins l’àmbit d’Acció Social, en concepte
de beques d’activitats esportives, curs 2016-2017.

Precs i preguntes.


