
JGL 6/2017

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 10 de febrer 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. 1/17 corresponent a la sessió ordinària de data 9 de gener
de 2017 i núm. 2/17 corresponent a la sessió ordinària de data 13 de gener de 2017.

TERRITORI I SOSTENIBILITAT

2.- Proposta d’aprovació d’una qualificació urbanística de la finca situada al carrer Casal Sant Jordi,
núm. 36, sol·licitada per la Sra. Núria Serra González, en representació de DIAGONAL COMPANY
(Exp. 2309-2017-004).

3.- Proposta per declarar com a suficient la documentació presentada per MIGUEL MONTERO
RAMÍREZ, en la qual efectua el tràmit d’actualització del títol acreditatiu per exercir l’activitat de bar
menjars al local ubicat al carrer Àngel Guimerà, núm. 144, bxs. d’aquesta població. (Exp. 71/81).

4.- Proposta per declarar com a suficient la documentació presentada per SITO, REHABILITACIÓN Y
REFORMAS, S.L., en la qual efectua el tràmit de comunicació d’oficina d’una empresa de
reformes al local ubicat al carrer Laureà Miró, núm. 307, d’aquesta població. (Exp. 2542-2017-2).

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

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

6.- Proposta consistent en donar compte de l’aprovació del padró de l’Impost sobre vehicles de tracció
mecánica de l’exercici 2017.

7.- Proposta d’aprovació del conveni de pràctiques amb una estudiant de la Facultat de Geografia i
Història de la Universitat de Barcelona i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.

8.- Proposta per declarar en situació de jubilació forçosa per edat a la directora del Servei de
Tresoreria i Hisenda.

9.- Proposta d'aprovació d'expedient de contractació, mitjançant procediment obert i dels plecs de
condicions relatius al subministrament en règim de lloguer i el muntatge i desmuntatge



d'estands/carpes per a Firesplugues 2017.

10.- Proposta relativa al servei de suport auxiliar de l'edifici municipal "La Baronda".

11.- Proposta consistent en donar compte de sentència del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya.

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA

12.- . Proposta d’aprovació d’expedient de contractació, i plecs de condicions, relatius al servei de
dinamització, emancipació i participació juvenil.

13.- Proposta per donar compte de les Bases relatives al “7è Fòrum de l’excel·lencia: Treballs de
Recerca de Batxillerat” i de les Bases relatives al “6è Premi Ciutat d’Esplugues de Llobregat”.

14.- Proposta de modificació del termini de justificació de les subvencions rebudes a l’ampara de les
Bases específiques reguladores de l’atorgament de subvencions de l’Àmbit d’Acció Social i
Ciutadania, any 2016.

15.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius i d’aprovació d’una subvenció a favor de l'entitat
COLLA DE GEGANTERS D’ESPLUGUES per al desenvolupament de l'activitat "Sortida Gegants a
Thuir-França", any 2016.

16.- Proposta d’aprovació d’una subvenció a l’entitat INSTITUT LA MALLOLA per al desenvolupament
de l’activitat “XX Intercanvi Esplugues-Ahrensburg”, any 2017.

17.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l’entitat AMICS DE LA MÚSICA DE
SANTA MAGDALENA per al desenvolupament de la seva Programació anual, any 2016.

18.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l’entitat ASSOCIACIÓ DE DONES
DE LA PLANA per al desenvolupament de l’activitat “Trobada de puntaires”, any 2016.

19.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l’entitat PALLAPUPAS PALLASSOS
D’HOSPITAL per al desenvolupament de la seva Programació anual, any 2016.

20.- 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.

Precs i preguntes.
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