
JGL 5/2017

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 3 de febrer 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 l’acta núm. 44/16 corresponent a la sessió ordinària de data 16 de
desembre de 2016.

TERRITORI I SOSTENIBILITAT

2.- Proposta d’aprovació d’una qualificació urbanística de la finca situada a l’Av. Cornellà, núm. 134,
sol·licitada per la Sra. Anna Martí Llauradó, en representació de MAR-LLAU, S.L. (Exp. T019-2016-
00027).

3.- Proposta de devolució de la fiança del contracte de subministrament de mobiliari i equipament
esportiu municipal destinat al CEM Les Moreres.

4.- Proposta d’acceptació de la proposta presentada per Telefónica de España, S.A. pel soterrament
de línies telefòniques del Passatge Nebot, d’aquesta població.

5.- Proposta d'aprovació d'expedient de contractació, mitjançant procediment obert, del Servei de
redacció del projecte bàsic i executiu de les obres ordinàries de reforma i millora de l’accessibilitat de
diversos carrers d’Esplugues de Llobregat

6.- Proposta d'adjudicació del contracte per a l'execució del subministrament de materials per al
manteniment d'instal.lacions que realitza la brigada municipal de l'Ajuntament d'Esplugues de
Llobregat. (Exp. G455-2016-021).

7.- Proposta per declarar com a suficient la documentació presentada per FELIPE RENOIR TEIJEIRA
DE ARAUJO, en la qual efectua el tràmit de comunicació d’oficina de disseny i patronatge tèxtil al
local ubicat a l’avinguda Electricitat, núm. 5, bxs, local 1B, d’aquesta població. (Exp. 2541-2017-1).

8.- Proposta per declarar com a suficient la documentació presentada per CALIN SIMION SIMON, en la
qual efectua el tràmit de canvi de titularitat i l’actualització del títol acreditatiu per exercir l’activitat
d’elaboració i comerç al detall de pa i pastisseria al local ubicat a l’avinguda de Cornellà, núm.



22, bxs. d’aquesta població. (Exp. T120-2016-114).

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

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

10.- Proposta d'aprovació del Padró de la Taxa per parades de mercats ambulants corresponent al
primer semestre de 2017.

11.- Proposta de modificació del contracte de venda directa d’un lot de vehicles (2/2016) abandonats,
o renunciats pels seus titulars, declarats com a efectes no utilitzables.

12.- Proposta de desestimació 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.

13.- Proposta d’aprovació de jubilació anticipada per edat del director del Servei de Riscos i Salut
Laboral.

14.- Proposta de requeriment en matèria de transparència en l’activitat subvencional de les persones
jurídiques.

15.- Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació per contracte menor del servei de base de
dades jurídica Aranzadi Fusión Instituciones.

16.- Proposta consistent en donar compte de sentències del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya.

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA

17.- Proposta d’aprovació del Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament d’Esplugues de
Llobregat, any 2017.

18.- Proposta d’aprovació de les sol·licituds de necessitats a la Diputació de Barcelona, dins l’àmbit
del seu Catàleg de Concertació, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016 – 2019”, per
desenvolupar les activitats promogudes per l’Ajuntament per l’any 2017.

19.- Proposta d’acceptació de l’ajut (recurs tècnic) atorgat per la Diputació de Barcelona per realitzar
una “Anàlisi compartida per a la definició d’un Pacte pel Civisme i la Convivència a Esplugues de
Llobregat”, corresponent al Catàleg de Serveis 2016.
20.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l’ESCOLA JOAN MARAGALL per al
desenvolupament de l’activitat “Setmana Cultural”, any 2016.

21.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l’ESCOLA MATILDE ORDUÑA per
al desenvolupament de l’activitat “Projecte de Cambra Frigorífica”, any 2016.

Precs i preguntes.
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