
JGL 36/2017

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 13 d’octubre 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. 28/17 corresponent a la sessió ordinària de data 21 de juliol
de 2017, núm. 29/17 corresponent a la sessió ordinària de data 28 de juliol de 2017 i núm. 31/17
corresponent a la sessió ordinària de data 8 de setembre de 2017.

TERRITORI I SOSTENIBILITAT

2.- Proposta per concedir llicència d’obres a, MARIA VILCHEZ FERNANDEZ per al canvi d’ús d’oficina
a habitatge de l’immoble ubicat al carrer Maladeta, núm. 39 entresòl 1r 2a, d’Esplugues de Llobregat.
(Exp.2017/5/2419).

3.- Proposta de personació com a demandats en el recurs contenciós-administratiu núm. 211/2017
interposat pel Sr. Jordi del Egido Torres, contra la desestimació presumpta per silenci del recurs
potestatiu de reposició interposat contra la resolució per la que es va aprovar definitivament el Pla de
Mobilitat Urbana Sostenible. (Exp. 2017/1/2322).

4.- Proposta d’aprovació de la despesa corresponent a la certificació 14a de les obres del projecte del
Camí per a la connexió ciclable entre Barcelona i Esplugues de Llobregat per l'avinguda Diagonal.
(Exp. 2017/1/2388).

5.- Proposta d’aprovació de la cessió d’ús de la plaça d’aparcament número 1565 del soterrani 4 del
pàrquing de Can Vidalet. (Exp. 2017/9/1597).

6.- Proposta per a l'Autorització de la Certificació de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat com a
Empresa Instal·ladora i Mantenidora Instal·lacions Elèctriques, Tèrmiques i Gas (Expedient
2017/1/1354).

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

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

8.- Proposta d’adjudicació del contracte menor consistent en el subministrament de 24 discos ssd per
a una cabina NAS Synology Flashstations FS 2017.



ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA

9.- Proposta d'aportació econòmica al CF Can Vidalet, en concepte de tasques de neteja,
manteniment i funcionament ordinari del Camp de Futbol el Molí.

10.- Proposta per donar compte de la presentació al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
de la GENERALITAT DE CATALUNYA dels projectes d'interès en matèria de serveis socials, altres
programes relatius al benestar social i polítiques d'Igualtat, corresponents a l'any 2017 en el marc del
contracte Programa 2016-2019.

11.- Proposta d'aprovació d'un conveni plurianual de col·laboració entre l'Ajuntament d'Esplugues de
Llobregat i l'entitat CENTRO ARAGONES DE ESPLUGUES.

12.- Proposta d'aprovació d'una subvenció a l'entitat CLUB NATACIÓ ESPLUGUES en execució de la
Programació Anual segons conveni, any 2017.

13.- Proposta d’aprovació d’una subvenció a favor de l’entitat CLUB VOLEIBOL ESPLUGUES en
concepte d’’aportació municipal a conveni en vigor, any 2017.

14.-. Proposta de pròrroga del conveni entre l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat i l'entitat
CONGREGACIÓ DE MONGES DOMINIQUES DE SANTA MARIA DE MONT–SIÓ per contribuir a les
despeses originades per l'obertura mensual del claustre, any 2017.

15.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l’entitat ESPLUGA VIVA en
concepte de justificació de l’aportació econòmica municipal atorgada per al desenvolupament del
“Programa d’activitats Casal d’Estiu”, any 2016.

16.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l’entitat Fundación Vicente Ferrer
en concepte de justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament de l’activitat “Programa
integral de desenvolupament als districtes d’Anantapur i Kurnool a Andhra Paradesh (India)”, any
2015.

17.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l’entitat Institut Joanot Martorell en
concepte de justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament de l’activitat “Sembrando
amor como el maiz”, a Equador, any 2016.

18.- Proposta d'aprovació d'ajuts econòmics puntuals, dins l'àmbit d'acció social, en concepte
d'emergències socials, exp. 2883-2017-08.

Precs i preguntes.


