
EXTRACTE DE L’ACTA NÚM.    9     DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL   EN SESSIÓ 
ORDINÀRIA   DE DATA   07/03/2018

S’inicia la sessió a les 9 hores i 30 minuts, i s’adopten els següents acords:

ORDRE DEL DIA:

   PROPOSTA DE SECRETARIA: 

1.-  Lectura  i  aprovació  de  l'acta  anterior  de  data  28  de  febrer  de  2018 
(JGL2018000008).
S’aprova per unanimitat.

ÀREA DE GOVERN OBERT I SERVEIS GENERALS:

2.-  Aprovar  la  relació  I18037  d'Autoritzacions,  Disposicions  i  Reconeixement 
d'Obligacions segons detall adjunt (ADOS2018000037).
S’aprova per unanimitat.
3.-  Estimació parcial  de la Reclamació de responsabilitat  patrimonial  pels  danys 
derivats d'una caiguda a la via pública al carrer Laureà Miró, núm. 242, d'aquesta 
ciutat, el dia 23 de setembre de 2016 (G3402016000031).
S’aprova per unanimitat.
4.-  Aprovar  la  factura  presentada  per  l'empresa  Constructora  del  Cardoner  SA, 
corresponent a la certificació número 14 de les obres de reforma i ampliació del 
Casal de Joves de Sant Feliu de Llobregat (APCO2018000001).
S’aprova per unanimitat.
5.-  Aprovar  la  factura  presentada per  l'empresa  CPM,  Construcciones,  Pintura y 
Mantenimiento  SAU,  corresponent  a  la  certificació  número  4  i  liquidació  de  les 
obres d'ampliació del parc Europa de Sant Feliu de Llobregat (APCO2018000002).
S’aprova per unanimitat.
6.- Retornar a l'empresa ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES la garantia definitiva 
del  contracte  de  subministrament  i  instal·lació  d'un  Firewall  (tallafocs)  dins 
l'arquitectura  tecnològica  de  l'Ajuntament  de  Sant  Feliu  de  Llobregat 
(DGAV2018000003).
S’aprova per unanimitat.
7.- Retornar a l'empresa Tondo Energia SL, la devolució de la garantia definitiva del 
contracte  de  subministrament  d'una  caldera  de  biomassa  al  Col·legi  Arquitecte 
Gaudí de Sant Feliu de Llobregat (DGAV2018000005).
S’aprova per unanimitat.
8.-  Renúncia  a  la  concessió  administrativa  mensual  prorrogable  sobre  plaça  de 
pàrquing número 35 per a turisme del carrer Jaume Ribas, 9-11, i devolució fiança 
(CSNS2018000001).
S’aprova per unanimitat.

ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA I POLÍTIQUES SOCIALS:

9.- Aprovació emplaçaments venda de roses, llibres i artesania en zona de domini 
públic per entitats i comerciants la diada de Sant Jordi 2018, criteris adjudicació i 
calendari procedimental (OVPA2018000006).
S’aprova per unanimitat.

10.-  Aprovar  calendari  de  festes  Centre  Cívic  Mas  Llui  per  a  l'exercici  2018 
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(CPNS2018000001).
S’aprova per unanimitat.
11.- Aprovar calendari de festes Centre Cívic Les Tovalloles per a l'exercici 2018 
(CPNS2018000002).
S’aprova per unanimitat.
12.-  Aprovar  justificació subvencions  concedides  a  diverses  entitats  ciutadanes, 
durant l'any 2017 (ADTC208000006).
S’aprova per unanimitat.
13.- Rectificar error en diversos ajuts econòmics concedits, per a llibres i sortides 
escolars (ADTC2018000007). 
S’aprova per unanimitat.

ÀREA DE TERRITORI, SOSTENIBILITAT I ACTIVITAT ECONÒMICA:

14.- Aprovar inicialment el projecte d'urbanització de la modificació puntual de PGM 
a  la  unitat  d'actuació   Armenteres,  del  municipi  de  Sant  Feliu  de  Llobregat 
(OURB2017000002).
S’aprova per unanimitat.
15.-  Donar  el  vist  i  plau  i  sotmetre  a  informació  pública  l'escriptura pública  del 
projecte  de  reparcel·lació  voluntària   de  l'àmbit  d'actuació  de  la  MPGM  àmbit 
Armenteres (T0122017000002).
S’aprova per unanimitat.
16.- Acceptar la renúncia presentada de la parcel·la núm. 37 destinada a hort urbà 
(T1482015000089).
S’aprova per unanimitat.
17.- Acceptar subvenció de la Diputació de Barcelona en el marc dels Programes de 
formació i inserció en modalitat de plans de transició al treball (PTT) Curs 2017-2018 
(SUGE2017000046).
S’aprova per unanimitat.
18.- Acceptació de subvenció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya per a la 
realització  del  Programa  Fem  Ocupació  per  Joves.  Convocatòria  2017 
(SUGE2017000066).
S’aprova per unanimitat.

PUNTS D'URGÈNCIA:

19.- Adjudicar la memòria valorada d'obres de reforma del vestíbul d'accés i dels 
banys del Palau Falguera, i adjudicació (COB22017000011).
S’aprova per unanimitat.
20.- Aprovar la memòria valorada, adjudicació de l'obra i nomenament del director 
de  l'obra,  director  d'execució  i  coordinadora  de  seguretat  i  salut  del  PLA 
D'ACTUACIONS DE SEGURETAT VIÀRIA 2018 (COB22018000003).
S’aprova per unanimitat.

21.- PRECS I PREGUNTES:

No se’n formulen.
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Finalitzada la sessió a les deu hores.

L’Alcaldessa accidental En dono fe
El Secretari

Lídia Muñoz Cáceres Agustín Recio Romero

[Firma02-01] [Firma01-01]
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