
JGL 11/2017

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 17 de març a les 10.00 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. 8/17 corresponent a la sessió ordinària de data 24 de
febrer de 2017 i 9/17 corresponent a la sessió ordinària de data 3 de març de 2017.

TERRITORI I SOSTENIBILITAT

2.- Proposta d’aprovació d’expedient de contractació, mitjançant procediment obert i dels plecs de
clàusules administratives, relatiu a les obres de reforma i rehabilitació dels vestidors del Camp
Municipal de Futbol del Molí, d’aquesta població. (Exp. G451-2017-003).

3.- Proposta de concessió de llicència a ALVARADA IMPORTA, S.L. per a la construcció d’un edifici
plurifamiliar entre mitgeres amb un total d’11 habitatges i aparcament a la finca situada al carrer
Doctor Manuel Riera, núm.13-15, d’aquesta població. (Exp. T032-2016-042).

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

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

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

6.- Proposta d’aprovació de les bases i convocatòria per a la provisió de dues places d’agent de la
policia local de la plantilla de funcionaris, mitjançant concurs oposició lliure.

7.- Proposta de requeriment de compliment d’obligacions de transparència, en matèria de
contractació.

8.- Proposta de personació en el recurs contenciós administratiu núm. 38/2017-E del Jutjat contenciós
administratiu núm. 9 de Barcelona, contra reclamació per responsabilitat patrimonial.

9.- Proposta de personació en el recurs contenciós administratiu núm. 17/2017-C del Jutjat contenciós
administratiu núm. 8 de Barcelona, contra reclamació per responsabilitat patrimonial.



10.- Proposta per prendre raó de la subrogació en el contracte d’arrendament del local ubicat al
carrer la Pau, núm. 18, d’Esplugues de Llobregat a causa de la defunció de l’arrendadora.

11.- Proposta de devolució de fiança per la venda directa d’un lot de vehicles declarats efectes no
utilitzables a l’empresa.

12.- Proposta per donar compte de la justificació de la 1a pròrroga d’un programa AODL, en el marc
de l’ordre EMO/744/2015, de 16 d'abril, per a la concessió de subvencions destinades als programes
de suport al desenvolupament local.

13.- Proposta per donar compte de la justificació de la subvenció atorgada pel Servei d’Ocupació de
Catalunya per a sis accions formatives ocupacionals, any 2015.

14.- Proposta per donar compte de la contractació de catorze persones en el marc de la convocatòria
del Servei d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2016 del projecte “Treball
als barris”.

15.- Proposta d’aprovació del Pla Pressupostari per al període 2018-2020.

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA

16.- Proposta d’aprovació de la pròrroga del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del
Baix Llobregat per a la realització de les activitats de control i tractament de mosquits durant l’any
2017.

17.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l’entitat ASOCIACIÓN DE
ALCOHÓLICOS REHABILITADOS DE ESPLUGUES en concepte de liquidació de la subvenció
atorgada per al desenvolupament de la seva Programació anual, any 2016.

18.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l’entitat COLLA DELS TRES
TOMBS D’ESPLUGUES en concepte de justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament
de la seva Programació anual, any 2016.

19.- Proposta d’aprovació d’un conveni de col·laboració amb l’entitat COLLA DELS TRES TOMBS
D’ESPLUGUES, anys 2017-2020.

20.- Proposta d’aprovació de la subvenció anual a favor de la FUNDACIÓ ASPROSEAT PROA
ESPLUGUES corresponent a l’any 2017.

21.- Proposta de resolució de sol·licituds d’ajuts econòmics, dins l’Àmbit d’Acció Social, curs 2016-
2017, en concepte de beques de menjador escolar.

22.- Proposta de requeriment de fiança dins el contracte relatiu al servei de suport professional per a
aquelles activitats municipals que requereixin mitjans audiovisuals.



Precs i preguntes.
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