
JGL 24/2016

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 dimecres 22 de juny a les 16.30 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. 21/16 corresponent a la sessió ordinària de data 3 de juny de
2016.

TERRITORI I SOSTENIBILITAT

2.- Proposta de requeriment de la fiança definitiva relativa al contracte de subministrament, mitjançant
procediment negociat sense publicitat, de bateries en regim de lloguer pels vehicles elèctrics
municipals (exp. G455-2016-013).

3.- Proposta d’aprovació de la certificació final de les obres de renovació de la Rambla del Carme
(exp. G451-2015-005).

4.- Proposta d’aprovació de la certificació final de les obres de rehabilitació de paviment a
l’aparcament del carrer Doctor Ramon Turró (exp. G451-2015-022).

5.- Proposta d’aprovació de la certificació final de les obres de remodelació de l’accés al cementiri
parroquial, d’aquesta població (exp. G451-2015-020).

6.- Proposta d’adjudicació del contracte del servei de suport a les Unitats Operatives de l’Ajuntament
d’Esplugues de Llobregat per al muntatge d’actes a la via pública i edificis municipals, mitjançant
contracte menor.

7.- Proposta per ordenar a 4 A BERLÍN, S.C.P., el tancament de la terrassa ubicada al jardí Rosa
Luxemburg, davant de l’establiment de l’activitat de bar- cafeteria que es desenvolupa al carrer Rafael
de Casanovas, núm. 1, local 41 per no disposar d’autorització municipal. (Exp. 29/89).

8.- Proposta per declarar com a suficient la documentació presentada per BEAUTY BY DIA,S.A., en la
qual efectua el tràmit de comunicació de l’activitat de comerç al detall d’articles de neteja i perfumeria
al local ubicat a l’avinguda Cornellà, núm. 32-34, local 1, d’aquesta població. (Exp. T120-2015-
00025).



9.- Proposta per prendre en consideració l’informe en matèria de prevenció i protecció contra incendis
que els Serveis Tècnics Municipals han emès en data 20/06/2016, amb relació a l’activitat de centre
d’atenció primària del carrer Lluís Millet, núm. 2, d’aquesta població, sol·licitat per l’INSTITUT CATALÀ
DE LA SALUT. (Exp. T120-2016-0006).

10.- Proposta per prendre en consideració l’informe en matèria de prevenció i protecció contra
incendis que els Serveis Tècnics Municipals han emès en data 20/06/2016, amb relació a l’activitat de
centre d’atenció primària de la plaça de la Bòbila, s/n, d’aquesta població, sol·licitat per l’INSTITUT
CATALÀ DE LA SALUT. (Exp. T120-2016-0006).

11.- Proposta per donar l’assabentat i conformitat a l’ocupació i utilització de l’habitatge habilitat de
l’edifici d’habitatges de l’avinguda de Cornellà, núm. 74 entresòl 4a., sol·licitada per IMMOJUST,S.L.,
així com la devolució d’avals. (Exp. T032-2016-20).

12.- Proposta per donar l’assabentat i conformitat a l’ocupació i utilització de l’habitatge habilitat de
l’edifici d’habitatges de l’avinguda de Cornellà, núm. 74 entresòl 1a., sol·licitada per IMMOJUST,S.L.,
així com la devolució d’avals. (Exp. T032-2016-29).

13.- Proposta de modificació de 2 punts de l'acord de la Junta de Govern Local de data 19/02/2016
on s’aprovà la modificació del projecte de construcció d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres a la finca
del carrer Bruc núm. 4-6-8, amb llicència atorgada per acord Junta de Govern Local de data
24/7/2015, en favor de BONFA PROMOCIONS, SL. (Exp. T032-2015-16).

14.- Proposta per autoritzar la sol·licitud presentada per NESTLÉ ESPAÑA, S.A. per instal·lar
temporalment un quiosc de gelats a la zona privativa exterior del complex d’edificis de l’avinguda
Països Catalans, núm. 25-51, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00067).

15.- Proposta d’aprovació d’informe previ sobre l’autorització amb caràcter provisional i a precari
d’obres i usos, per la instal·lació d’un centre docent de benestar animal i naturalesa a la finca situada
al carrer Jacint Esteva Fontanet cantonada August Font Carreras, d’aquesta població, sol·licitat per
SOS GALGOS. (Exp. T032-2016-26).

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

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

17.- Proposta d'aprovació de la nòmina corresponent a la mensualitat i paga extra de juny de 2016,
incentiu de productivitat, serveis extraordinaris i altres retribucions del personal d'aquest Ajuntament.

18.- Proposta d'aprovació d'un conveni de pràctiques amb un/a alumne/a de Fundesplai i l'Ajuntament
d'Esplugues de Llobregat.

19.- Proposta d’aprovació de jubilació parcial d’un treballador laboral i posterior contractació en
modalitat de contracte de relleu.

20.- Proposta de requeriment del dipòsit de fiança a una empresa licitadora en el procediment de
venda directa d'un lot de vehicles del dipòsit municipal per al seu desballestament i baixa.



21.- Proposta consistent en donar compte de sentència del Jutjat Contenciós Administratiu 11 de
Barcelona.

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA

22.- Proposta d'aprovació d'expedient de contractació, mitjançant procediment obert, i dels plecs de
condicions relatius al servei socioeducatiu i de detecció de situacions de risc en el municipi
d'Esplugues de Llobregat.

23.- Proposta d'aprovació d'expedient de contractació i plecs de condicions relatius a la realització de
l'espectacle "Mercat Esplugas City", dins del Programa d'actes de la Festa Major 2016 i 2017,
mitjançant procediment negociat, sense publicitat.

24.- Proposta d'aprovació de la pròrroga del conveni de cooperació entre el Consell Comarcal del
Baix Llobregat i l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat en relació al transport adaptat fix i esporàdic
per a persones amb mobilitat reduïda, any 2016.

25.- Proposta d'aprovació d'una subvenció a favor de l'entitat ASSOCIACIÓ DE VEÏNS CAN VIDALET
en execució del conveni en vigor, any 2016.

26.- Proposta d'aprovació d'una subvenció a favor de l'entitat GRUP D'ESTUDIS D'ESPLUGUES en
execució del conveni en vigor, any 2016.

27.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat L'AVENÇ CENTRE
CULTURAL en concepte de justificació de les subvencions atorgades per al
desenvolupament de la seva Programació anual, any 2015.

28.- Proposta d'aprovació d'una subvenció a favor de l'entitat L'AVENÇ CENTRE CULTURAL en
execució del conveni en vigor, any 2016.

29.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat GRUP D'ESPLAI
ESPURNES en concepte de liquidació de la subvenció atorgada per al desenvolupament de l'activitat
"Programa d'activitats casal d'estiu infantil i jove", any 2015.

30.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat GRUP D'ESPLAI
ESPURNES en concepte de liquidació de la subvenció atorgada per al desenvolupament de l'activitat
"Programa d'anglès casal d'estiu", any 2015.

31.- Proposta de resolució de sol·licituds d'ajuts econòmics dins l'àmbit d'acció social, curs 2015-2016,
en concepte de beques d'assistència i menjador al casal d'estiu.

32.- Proposta de resolució de sol·licituds d'ajuts econòmics dins l'àmbit d'acció social, curs 2015-2016,
en concepte de beques d'assistència i menjador al campus esportiu.

Precs i preguntes.
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