
JGL 38/2016

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 4 de novembre 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. 32/16 corresponent a la sessió ordinària de data 23 de
setembre de 2016 i núm. 33/16 corresponent a la sessió ordinària de data 30 de setembre de 2016.

TERRITORI I SOSTENIBILITAT

2.- Proposta de concessió de llicència a PROMOCIONS EDIBSA, SL per executar l’enderroc de
dues naus industrials entre mitgeres a la finca ubicada al carrer Eduard Toldrà, núm. 18-20,
d’aquesta població. (Exp. T032-2016-39).

3.- Proposta d’aprovació de la incoació d’expedient administratiu adreçat a la imposició penalitats per
demora en l’execució del contracte d’obres d’instal·lació d’un ascensor i adequació espais Casal
Cultura Robert Brillas. (exp. G451-2015-008).

4.-Proposta d’aprovació de la qualificació urbanística de la finca del carrer Doctor Manuel Riera, núm.
13-15, sol·licitada pel Sr. Jordi Garriga, en representació de ALVARADA IMPORTA, SL. (Exp. T019-
2016-020).

5.- Proposta de declaració d’inversions financerament sostenibles.

6.- Proposta d'aprovació d'expedient de contractació i plecs de condicions relatius a les obres de
reforma i rehabilitació dels vestidors del Camp Municipal de Futbol del Salt del Pi d’Esplugues de
Llobregat.

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

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

8.- Proposta d'aprovació de la participació de l'Ajuntament d'Esplugues a la convocatòria per a la
concessió de la distinció "Ciudad de la Ciencia y la Innovación" corresponent a l'any 2016.

9.- Proposta de resolució de la sol·licitud d’ingrés a l’espai “Esplugues Coworking” presentada per part
de Cámara Internacional de Comercio Exterior-CICEX.

10.- Proposta de resolució d’una sol·licitud d’assignació econòmica destinada a la contractació, per



empreses i entitats, de persones en situació d’atur residents a Esplugues de Llobregat (SUPERSAN
ESPLUGUES SCP).

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA

11.- Proposta d'aprovació d'una subvenció a favor de l'entitat ALCOHÓLICOS REHABILITADOS DE
ESPLUGUES (ARE) en execució del conveni en vigor, any 2016.

12.- Proposta d'aprovació d'una subvenció a favor de l'entitat COLLA DE GEGANTERS
D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT per al desenvolupament de l'activitat "Reparació del Drac La
Fal·lera", any 2016.

13.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat AGRUPAMENT ESCOLTA I
GUIES SANT JORDI en concepte de justificació de la subvenció atorgada en el marc del conveni
plurianual, any 2015.

14.- 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.

15.- Proposta d'aprovació d'ajuts econòmics, dins l'àmbit d'acció social, curs 2016-2017, en concepte
de beques de menjador destinats a persones assistides en la Fundació Privada Asproseat Proa
Esplugues.

Precs i preguntes.
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