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PEDRO CARMONA PÉREZ, SECRETARI
LLOBREGAT.

DE L'AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE

CERTIFICO. Que la Junta de Govern en sessió ordinària del dia 08/01/2016 va aprovar
el dictamen que es transcriu integrament :
"La

Junta de Govern Local en data 30 d’octubre de 2016 va aprovar la proposta de
Conveni de col·laboració a subscriure entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona i
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat per a la instal·lació d’una fotolinera en el
terme municipal d’Esplugues de Llobregat, com a prova pilot, per tal de col·laborar en
fer efectius els objectius del Pla de Sostenibilitat i del Pla d’Adaptació al Canvi
Climàtic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, segons document que s’annexava.

Alhora, es va determinar que el punt de recàrrega exterior es situaria a la zona blava
d’aparcament regulat de la plaça Santa Magdalena i els mòduls fotovoltaics a la
coberta del edifici de l’Ajuntament, plaça Santa Magdalena, 5 i 6.
Atès que, posteriorment, la Junta de Govern Local de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona en sessió de data 24 de novembre de 2015 va aprovar Conveni de
col·laboració a subscriure amb aquest Ajuntament per a la implantació, com a prova
pilot, de la fotolinera esmentada al terme municipal d’Esplugues de Llobregat,
document que es va trametre a aquest Ajuntament i que difereix en alguns aspectes
de redacció i concreció de continguts, respecte de l’aprovat per aquest Ajuntament en
data 30 d’octubre de 2015, si bé es tracta de modificacions que no són de caràcter
substancial.
S'ACORDA:

1.- Ratificar el Conveni de col·laboració aprovat per acord de la Junta de Govern
Local de l’Àrea Metropolitana de Barcelona en sessió de data 24 de novembre de
2015 a subscriure entre Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament d’Esplugues
de Llobregat, per a la implantació, com a prova pilot, d’un projecte integral d’energia
que inclou l’autoconsum renovable, consistent en la instal·lació d’una fotolinera en el
terme municipal d’Esplugues de Llobregat, per tal de col·laborar en fer efectius els
objectius del Pla de Sostenibilitat i del Pla d’Adaptació al Canvi Climàtic de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, que s’adjunta com a annex, i procedir a la seva
formalització.
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2.- Designar al Sr. José Mª Gonzalez Lera, enginyer municipal, Director de
Manteniment i Espai Públic, i al Sr. Damián Sánchez Gómez, enginyer agrícola,
Tècnic de Medi Ambient, com a representants de l’Ajuntament d’Esplugues de
Llobregat, a la Comissió de Seguiment del Conveni esmentat prevista a la clàusula
sisena."
I perquè així consti, expedeixo aquesta certificació amb l'advertiment de l'article 206 del Reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals , amb el vistiplau de l'alcaldessa.
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