
JGL 16/2017

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 28 d’abril 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

TERRITORI I SOSTENIBILITAT

1.- Proposta per concedir llicència d’obres a la senyora Purificación Sánchez García, per a la
legalització del canvi d’ús d’oficina a habitatge de l’immoble ubicat al carrer Jocs Florals, núm. 10
entresòl 1a, d’Esplugues de Llobregat. (Exp. T032-2016-59).

2.- Proposta per concedir llicència d’obres a la senyora Mireya García Casas, per a la reforma de
l’habitatge unifamiliar aïllat ubicat al carrer Nostra Senyora de Lourdes, núm. 57, d’Esplugues de
Llobregat. (Exp. 2416-2017-6).

3.- Proposta de personació com a demandats en el recurs contenciós administratiu 108/2017 Secció
E, interposat per INMOBILIARIA IMASA, SL.

4.- Proposta de modificació de l’acord de la Junta de Govern Local de data 7 d’abril de 2017, referent
a les places de pàrquing 25, 27, 152 i 178 del soterrani 2 de l’aparcament de Plaça Catalunya.

5.- Proposta de devolució de la fiança relativa al contracte de les obres de rehabilitació de la vorera
dels senars del carrer Josep Puig i Cadafalch, d’aquesta població, (exp. G451-2015-003).

6.- Proposta d’aprovació d’expedient de contractació, mitjançant procediment obert i dels plecs de
clàusules administratives, relatiu a les obres d’arranjament de la vorera de l’Avinguda Països
Catalans, entre el carrer Melcior Llavinés i el carrer Sometents. (Exp. G451-2017-004).

7.- Proposta d’aprovació d’expedient de contractació, mitjançant procediment obert i dels plecs de
clàusules administratives, relatiu a les obres d’enderroc dels edificis afectats per la construcció del
CEM de Can Vidalet, d’aquesta població. (Exp. G451-2017-005).

8.- Proposta d’aprovació del subministrament en règim de lloguer de grups electrògens per
Firesplugues 2017, per contracte menor (Exp. G455-2017-019).

9.- Proposta d’acceptació de la subvenció de l’Àrea Metropolitana de Barcelona per a l’execució del
projecte per a la implantació del carril bici al carrer Laureà Miró-carretera Reial, d’Esplugues de



Llobregat.

10.- Proposta d'aprovació d'un conveni de col·laboració per realitzar una prova pilot per al control del
soroll ambiental a Esplugues de Llobregat, amb l’empresa Barcelona Smart Tecnologies, SL,
URBIÒTICA.

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

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

12.- Proposta consistent en donar compte de l'import del Padró de l’Impost sobre Béns Immobles de
Naturalesa Urbana de l’exercici 2017.

13.- Proposta d’adjudicació del contracte menor consistent en el servei de producció, muntatge i
desmuntatge de l’estand de l’Ajuntament d’Esplugues a Firesplugues 2017.

14.- Proposta de minoració d’assignacions econòmiques a dues empreses beneficiàries a la
convocatòria 2016 d’ajuts per a la contractació de persones en situació d’atur.

15.- Proposta d’aprovació de les bases reguladores per a la sol·licitud i atorgament de subvencions
destinades a la contractació, per empreses i entitats, de persones en situació d’atur residents a
Esplugues de Llobregat, en el marc del programa complementari de foment de l'ocupació local 2017-
2018.

16.- Proposta de resolució d’una sol·licitud de baixa en el servei Esplugues Coworking.

17.- Proposta de rectificació d’error material en un acord de pròrroga contractual anterior.

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA

18.- Proposta per deixar sense efectes l’expedient de contractació relatiu al servei per a la realització
del Programa integral d’activitats de dinamització i preventives adreçat a la gent gran d’Esplugues de
Llobregat.

19.- Proposta d’aprovació d’un ajut econòmic a favor del FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL
DESENVOLUPAMENT, en concepte d’aportació a emergències per les inundacions a Perú i Colòmbia.

20.- Proposta d’aprovació d’una subvenció a l’entitat AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA PER A LA
GENT GRAN D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT en execució de la programació anual segons conveni,
any 2017.

21.- Proposta relativa a la concessió d’ajuts per l’Impost sobre béns immobles per a persones en
situació de vulnerabilitat social, exercici 2016.

22.- Proposta de modificació de les Bases reguladores de la concessió d’ajuts relatius a l’Impost de
béns immobles (IBI) per a persones en situació de vulnerabilitat social.



23.- Proposta d’aprovació d’una convocatòria extraordinària d’ajuts dins el marc de les Bases
reguladores de la concessió d’ajuts relatius a l’Impost de béns immobles (IBI) per a persones en
situació de vulnerabilitat social (convocatòria relativa a l’any 2016).

24.- Proposta de resolució de sol·licituds d’ajuts econòmics, dins l’Àmbit d’Esports, curs 2016-2017, en
concepte de beques de natació escolar.

25.- Proposta de resolució de sol·licituds d’ajuts econòmics, dins l’Àmbit d’Esports, curs 2016-2017, en
concepte de beques de transport de natació escolar.

26.- Proposta de rectificació parcial de dos acords de resolució de sol·licituds d’ajuts econòmics, dins
l’Àmbit d’Acció Social, en concepte de beques d’activitats esportives, curs 2016-2017.

27.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l’entitat FUTBOL ASSOCIACIÓ
ESPLUGUENC en concepte de liquidació de la subvenció atorgada per al desenvolupament de la seva
Programació anual, any 2016.

28.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l’entitat GRUP DE JOVES SANTA
GEMMA-SANT ANTONI EN EL LLEURE en concepte de liquidació de la subvenció atorgada per al
desenvolupament de la seva Programació anual, any 2016.

29.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l’entitat ASSOCIACIÓ DIAS en
concepte de liquidació de la subvenció atorgada per al desenvolupament de l’activitat “Àgora de
gènere”, any 2016.

Precs i preguntes.
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