
JGL 33/2017

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 22/09/2017-11:00:00 a la sala de reunions, a l’objecte de tractar els assumptes
inclosos en el següent:

ORDRE DEL DIA

TERRITORI I SOSTENIBILITAT

1.- Proposta per concedir a MARÍA LAURA PINEL llicència per executar obres de construcció d’una
piscina a la parcel·la ubicada al carrer Picalques, núm.45-48, d’Esplugues de Llobregat, on s’està
edificant un habitatge unifamiliar. (Expedient 2416-2017-36).

2.- Proposta per concedir a XIPRERCINC, S.L. llicència per a la modificació del Projecte de construcció
d’un edifici plurifamiliar, piscina i aparcament, al carrer Mestre Joan Corrales, núm. 46-48, d’Esplugues
de Llobregat. (Expedient T032-2016-024).

3.- Proposta per concedir a FORN TINYOL,S.L. llicència d’obres de caràcter provisional i a precari per
a la reforma interior de dos locals confrontants, per a despatx de pa amb degustació, ubicats al carrer
Àngel Guimerà, núm.23-25, d’Esplugues de Llobregat.(Expedient 2404-2017-117).

4.- Proposta per concedir a AINOARY DECOR, S.L. llicència d’obres per a l’enderroc de dues
edificacions existents a la finca ubicada al carrer Santa Rosa, núm. 27, d’Esplugues de Llobregat
(Expedient 2416-2017-38).

5.- Proposta per concedir a THE AMERICAN SCHOOL OF BARCELONA llicència d’obres de caràcter
provisional i a precari 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).

6.- 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).

7.- Proposta per concedir a PIRSA 2014,S.L. llicència de parcel·lació de la finca situada al carrer
Gaspar Fàbregas, núm.44, d’Esplugues de Llobregat.

8.- Proposta d’aprovació inicial de la 3a Modificació del Pla Especial d’equipaments del sector
comprés entre l’Avinguda Isidre Martí i els carrers Lluís Millet, Dr. Ramón Turró i Josep Rodoreda.



(Exp. 2017/1/2263).

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

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

10.- Proposta d’aprovació de les bases específiques reguladores de l’atorgament de subvencions per
a la millora del teixit comercial urbà i el foment del teixit associatiu dels operadors comercials i de
serveis per a l’any 2017.

11.- Proposta d’aprovació de convocatòria de subvencions per a la millora del teixit comercial urbà i el
foment del teixit associatiu dels operadors comercials i de serveis per a l’any 2017.

12.- Proposta d’aprovació d’un conveni amb l’entitat Associació Barcelona Salut (ABS) per
desenvolupar el projecte “Mercats d’Esplugues cardioprotegits”.

13.- Proposta d’aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat a la xarxa “Alianza
para la Formación Profesional dual”, promoguda per la Fundació Bertelsmann.

14.- Proposta de resolució d’una sol·licitud de subvenció per afavorir la instal·lació d’activitats
econòmiques i l’ocupació de qualitat a Esplugues de Llobregat, donant compliment al pacte per a la
reactivació econòmica i la creació d’ocupació de qualitat 2016-2019.

15.- Proposta d’adjudicació del contracte menor consistent en l’execució del servei de difusió de les
activitats ciutadanes d’Esplugues.

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

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

18.- Proposta d’aprovació de l’adhesió al conveni entre la Diputació de Barcelona i LOCALRET per a
la compra agregada dels serveis de telecomunicació.

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA

19.- Proposta d’adjudicació del contracte menor consistent en la realització d’un concert amb l’artista
“La Húngara”, dins del Programa d’actes de la Festa Major 2017.

20.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l’entitat ESPLUGA VIVA en
concepte de liquidació de la subvenció atorgada per al desenvolupament de la seva Programació
anual, any 2016.

21.- Proposta d'aprovació d'ajuts econòmics puntuals, dins l'àmbit d'acció social, en concepte



d'emergències socials, exp. 2883-2017-06.

Precs i preguntes.


