
JGL 34/2016

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 7 d’octubre a les 13.15 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 relativa a la devolució de la fiança del contracte de les obres d’estabilització del mur de
gabions, reparacions i acabats de la pista esportiva del carrer Santa Rosa i Tenerife de Finestrelles.
(Exp. G451-2014-013).

2.- Proposta relativa a la devolució de la fiança del contracte de les obres de reforma i millora de
l’accessibilitat del carrer Serra del Montsec, entre Bruc i Sant Gabriel. (Exp. G451-2014-008).

3.- Proposta d’adjudicació del contracte de les obres d’instal·lació de l’enllumenat nadalenc, d’aquesta
població, mitjançant contracte menor. (Exp. G451-2016-014).

4.- Proposta d'aprovació d'expedient de contractació i plecs de condicions relatius al subministrament,
mitjançant procediment obert, d’òptiques semafòriques tipus led per al manteniment d'instal·lacions
que realitza la brigada municipal de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat.

5.- Proposta per declarar com a suficient la documentació presentada per NATURAL URBAN 2015,
S.L., en la qual efectua el tràmit de comunicació de l’activitat de venda de menjars preparats
(sense obrador ni degustació) al local ubicat al carrer Església, núm. 4, bxs 2a, d’aquesta
població. (Exp. T120-2016-00096).

6.- Proposta per declarar com a suficient la documentació presentada per TECGA SHOP, S.L., en la
qual efectua el tràmit de comunicació de l’activitat de magatzem de mòbils i accessoris al local
ubicat al carrer Sant Gabriel, núm. 18, bxs, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00023).

7.- Proposta per prendre en consideració l’informe en matèria de prevenció i protecció contra incendis
que els Serveis Tècnics Municipals han emès en data 22/09/2016, amb relació a l’activitat d’oficines
tecnològiques de tractament audiovisual de la imatge i màrqueting al local ubicat al carrer
Gaspar Fàbregas, núm. 81, planta 1a, d’aquesta població, sol·licitat per DIGITEX
INFORMATICA,S.L.U. (Exp. T120-2016-00093).

8.- Proposta per prendre en consideració el nou informe que la Direcció General de Prevenció,
Extinció d’Incendis i Salvaments ha emès en data 21/09/2016, amb relació a l’activitat de gimnàs, al
local ubicat al carrer Josep Anselm Clavé, núm. 6, d’aquesta població, sol·licitat per VAMONSPORT,



S.L. (Exp.T120-2015-31).

9.- Proposta de concessió de llicència a PIRSA 2014,S.L per executar l’enderroc d’un habitatge
unifamiliar entre mitgeres a la finca ubicada al carrer Gaspar Fàbregas, núm.44, d’aquesta població.
(Exp. T032-2016-43).

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

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

11.- Proposta d'aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat i
l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat per a l'execució conjunta de l'actuació Suport a la Creació,
Consolidació i Creixement de Microempreses per a l'any 2016.

12.- 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 (LARIZA Y
LUZA S.L.).

13.- 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 (LARIZA Y
LUZA S.L. 2).

14.- Proposta d'adhesió de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat al "Acord relatiu a la contractació
de persones en situació d'atur inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades, en el marc del
programa treball i formació promogut pel Servei d'Ocupació de Catalunya".

15.- Proposta d'aprovació del conveni de col·laboració amb la Unió de Botiguers i Comerciants
d'Esplugues per desenvolupar projectes i activitats que millorin la competitivitat del teixit comercial
urbà i el foment del teixit associatiu comercial durant l'any 2016.

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA

16.- Proposta d’aprovació d’una nova convocatòria de subvencions per activitats vinculades als
àmbits d'Esports i Educació, vinculades a les Bases específiques reguladores de l’atorgament de
subvencions de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania de l’Ajuntament, any 2016.

17.- . Proposta d'aprovació d'expedient de contractació i plecs de condicions relatius al servei de
prevenció i control de la legionel·losi, mitjançant procediment obert.

18.- Proposta d'adjudicació del contracte menor relatiu al projecte operatiu d'execució del procés
"Pressupost participatiu, exercici 2017".

19.- Proposta per donar compte de la signatura del Contracte Programa 2016-2019 per a la
coordinació, cooperació i col·laboració amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.



20.- Proposta d'aprovació d'un conveni de supervisió singular entre el Síndic de Greuges i
l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat.

21.- Proposta d'aprovació d'una subvenció a favor de l'entitat CENTRO ARAGONÉS DE ESPLUGUES,
en execució del conveni en vigor, any 2016

22.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat CRUZ ROJA ESPAÑOLA -
ASAMBLEA LOCAL en concepte de justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament de
l'activitat "Café, cacao y cítricos bajo los árboles de campesinos Valle del río Yacuambi (Equador)",
any 2014.

Precs i preguntes.
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