
JGL 12/2016

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 1 d'abril a les 13:30, a la sala de reunions, a l’objecte de tractar els
assumptes inclosos en el següent:

ORDRE DEL DIA

TERRITORI I SOSTENIBILITAT

1.- Proposta relativa al desallotjament de l’immoble situat a la plaça Santa Magdalena número 21,
d’Esplugues de Llobregat.

2.- Proposta d’adhesió a la tercera pròrroga de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica
destinat a les entitats locals de Catalunya membres del Consorci Català pel Desenvolupament Local
(Exp. 2012/01).

3.- Proposta de concessió de llicència a Pere Torrents Vallès per executar obres de construcció d’una
piscina a l’aire lliure a la finca del carrer Bartomeu Bermejo, núm. 3, d'aquesta població. (Expedient
T032-2016-10)

4.- Proposta de concessió de llicència a IMOFIBOX, SL per executar obres de reforma interior,
distribució i adequació de dos locals d’oficines situats en planta entresòl per a la formació de tres
habitatges a l’edifici del passatge Ametllers, núm. 40-42, d'aquesta població. (Expedient T032-2015-
35)

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

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

6.- Proposta relativa a la contractació menor del servei de manteniment del programari subministrat i
implantat en aquest Ajuntament per l’empresa Gestión de Innovación y Modernización, S.L. (EGIM),
per a l’any 2016.

7.- Proposta de resolució d’al.legacions a les bases que regulen la convocatòria, mitjançant concurs-
oposició lliure, per a la formació d’una borsa de treball d’educadors/es socials.

8.- Proposta d’aprovació de projecte formatiu de pràctiques curriculars a realitzar per estudiant de la



Universitat de Barcelona.

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA

9.- Proposta relativa a la petició de subcontractació dins el contracte del servei de podologia per a la
gent gran d'Esplugues.

10.- Proposta de devolució de la fiança dipositada per la mercantil GRAVIS MUNTATGES
ESCENOGRÀFICS, S.L. corresponent al contracte relatiu al servei de suport professional per aquelles
activitats municipals que requereixen mitjans audiovisuals.

11.- Proposta d'aprovació d'un conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat
per a la realització de les activitats de prevenció i control de mosquits durant l'any 2016.

12.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat FUNDACIÓ PAU I
SOLIDARITAT relatius a la subvenció atorgada pel desenvolupament del projecte "Enfortiment dels
mecanismes de promoció, protecció i defensa del treball digne Fase II a Guatemala", any 2014.

13.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat FUNDACIÓ JOSEP
COMAPOSADA relatius a la subvenció atorgada pel desenvolupament del projecte "Formació i
inserció en el mercat de treball per a joves de Tetuan 2013-2014 Fase III al Marroc", any 2014.

14.- Proposta relativa a la resolució de sol·licituds de tarifació social, curs 2015-2016, en concepte
d'assistència de menors a les Escoles Bressol Municipals.

15.- Proposta relativa a la resolució de sol·licituds d'ajuts econòmics, dins l'àmbit d'acció social, curs
2015-2016, en concepte de beques de menjador d'Escoles Bressol Municipals.

Precs i preguntes.
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