
JGL 34/2017

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 29 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. 25/17 corresponent a la sessió ordinària de data 30 de juny de
2017.

TERRITORI I SOSTENIBILITAT

2.- Proposta d’autorització de la cessió d’ús de l’aparcament del soterrani tercer del pàrquing de Can
Vidalet, sol·licitat per la Sra. Carmen Gonzalez Noguera. (Exp. 2017/7/1597) .

3.- Proposta d’aprovació de l’expedient per contracte menor de les obres per a l’execució de la
instal·lació de l’enllumenat nadalenc de les vies i espais públics, d’aquesta població, d’acord amb el
projecte redactat. (Exp. 2017/3/1387).

4.- Proposta de devolució de la fiança del contracte de les obres d’adaptació de sortida d’emergència
i reparació de filtracions a la Biblioteca central Pare Miquel d’Esplugues de Llobregat. (Exp.
2017/19/1384).

5.- Proposta d’aprovació de la despesa corresponent a la certificació 12a de les obres del projecte del
Camí per a la connexió ciclable entre Barcelona i Esplugues de Llobregat per l'avinguda Diagonal.
(2017/1/2388).

6.- Proposta d’aprovació de la despesa corresponent a la certificació 13a de les obres del projecte del
Camí per a la connexió ciclable entre Barcelona i Esplugues de Llobregat per l'avinguda Diagonal.
(2017/1/2388).

7.- Proposta d’aprovació de l’expedient per contracte menor del servei de manteniment de les
instal·lacions de protecció contra incendis i seguretat dels equipaments de l’Ajuntament d’Esplugues
de Llobregat. (Exp. 2017/17/1411).

8.- Proposta d’aprovació de la declaració d’innecessarietat de llicència de parcel·lació per a la
segregació i cessió a l’Ajuntament de 875,83 m2 per a vial públic de la finca propietat de PROELEC,
SL., així com de l’acceptació de la cessió.



9.- Proposta de suspensió de la llicència d'obres concedida a MIQUEL PRATS TORRELLA de reforma
i rehabilitació d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres a la finca situada al carrer Sant Llorenç núm.
16, d'Esplugues de Llobregat.(Expedient T032-2015-47).

10.- Proposta per la correcció d’errada material de la llicència concedida a MARIA 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
(Expedient 2416-2017-22).

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

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

12.- Proposta de resolució d'una sol·licitud d'ingrés a l'espai "Esplugues Coworking".

13.- 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.

14.- Proposta d'aprovació d'un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat i
l'entitat ETV-LLOBREGAT TV, S.L.

15.- Proposta per autoritzar la permuta d'una plaça de funcionari en categoria d'agent de la Policia
Local d'aquest Ajuntament, per una de la mateixa categoria de l'Ajuntament de Lloret de Mar.

16.- Proposta d'aprovació de tres convenis de pràctiques amb alumnes de l'INS Miquel Martí i Pol i
l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat.

17.- Proposta de personació en el recurs contenciós administratiu núm. 162/2017-BR del Jutjat
Contenciós Administratiu número 14 de Barcelona, contra resolució de l’Alcaldia de data 3 de març de
2017.

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA

18.- Proposta de pròrroga del contracte relatiu al servei de conducció i recepció i control d’accés del
CEM Les Moreres.

19.- Proposta d’aprovació d’un conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona per al
desenvolupament del Programa de Suport als ens locals per a l’impuls de serveis de mediació
ciutadana.

20.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l’entitat ASSOCIACIÓ CLUB
D’ESPLAI PUBILLA CASES – CAN VIDALET en concepte de justificació de l’aportació econòmica
municipal atorgada per al desenvolupament del “Programa d’activitats Casal d’Estiu infantil i jove”, any
2016.



21.- 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.

22.- 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.

23.- Proposta de resolució d’ajuts econòmics, dins l’àmbit d’Acció Social, curs 2017-2018, en concepte
de beques de menjador escolar.

24.- Proposta d'aprovació d'ajuts econòmics puntuals, dins l'àmbit d'Acció Social, en concepte
d'emergències socials, expt. 2883-2017-07.

Precs i preguntes.


