
JGL 7/2017

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 17 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

TERRITORI I SOSTENIBILITAT

1.- Proposta d’autorització de la cessió d’ús de la plaça 148 del soterrani primer del pàrquing d’Àngel
Guimerà, sol·licitat per la Sra. Martirio Casado Martínez i el Sr. Andrés García Araez.

2.- Proposta d’autorització de la cessió d’ús de les 10 places del soterrani segon del pàrquing d’Àngel
Guimerà, sol·licitat pel Sr. Alejo Meson Doña i la Sra. Sonia Meson Fresquet.

3.- Proposta adjudicació del contracte de les obres d’execució d’unes millores en les àrees d’esbarjo
del parc de les Tres Esplugues, d’aquesta població. (Exp. G451-2016-021).

4.- Proposta d’adjudicació del contracte del servei de neteja de les dependències municipals de
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. (Exp. G454-2016-043).

5.- Proposta d’aprovació d’una qualificació urbanística, per canvi d’ús, d’oficina a habitatge, al carrer
Sant Gabriel, núm. 23, sol·licitat pel Sr. Antonio de Padua Costa Cujó (Exp. T019-2016-00011)

6.- Proposta per donar l’assabentat i conformitat a l’ocupació i utilització de l’habitatge, abans local, de
l’edifici situat a la finca del carrer Mestre Joan Corrales, núm. 67, entresòl 5a, sol·licitada per Alfredo
Roura Adell. (Exp. 2416-2017-4).

7.- Proposta per donar l’assabentat i conformitat a l’ocupació i utilització de l’habitatge, abans local, de
l’edifici situat a la finca del carrer Rovellat, núm. 1-3, baixos, sol·licitada per Montserrat Ferran
Gatell. (Exp. 2416-2017-1).

8.- Proposta per donar l’assabentat i conformitat a l’ocupació i utilització dels 3 habitatges, abans 2
locals, de l’edifici situat a la finca del passatge Ametllers, núm. 40-42, entresols 1r, 2n i 3r, sol·licitada
per IMMOFIBOX, SL. (Exp. T032-2016-52).

9.- Proposta per donar l’assabentat i conformitat a l’ocupació i utilització de l’habitatge unifamiliar
aïllat, situat a la finca del carrer Gaspar Fàbregas i Roses, núm. 6, sol·licitada per Antonia Prior



Castell. (Exp. T032-2016-60).

10.- Proposta de concessió de llicència a Francisco Menal Pon per executar obres de reforma d’un
edifici plurifamiliar aïllat a la finca ubicada al carrer Milà i Pi, núm. 15, d’aquesta població. (Exp. T032-
2016-2).

11.- Proposta de concessió de llicència a Orde Hospitalària Germans de Sant Joan de Déu per
executar obres de reforma i ampliació de la Unitat de Cures Intensives de l’Hospital de Sant Joan de
Déu situat al passatge Sant Joan de Déu, núm. 2, d’aquesta població. (Exp. T032-2016-34).

12.- Proposta per declarar com a suficient la documentació presentada per Silvia Molina Salmerón,
en la qual efectua el tràmit de comunicació de l’activitat d’assessoria al local ubicat al carrer Mestre
Joan Corrales, núm. 14, entresòl 4a, d’aquesta població. (Exp. 2542-2017-1)

13.- Proposta per declarar com a suficient la documentació presentada per Jacqueline del Rocío
Merchán Ortega, en la qual efectua el tràmit de comunicació de l’activitat de bar gelateria al local
ubicat al carrer Àngel Guimerà, núm. 115, local B, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-82).

14.- Proposta per declarar com a suficient la documentació presentada per THE LANGUAGE FAMILY
ESPLUGUES, SL, en la qual efectua el tràmit de comunicació de l’activitat d’academia d’idiomes al
local ubicat al carrer Francesc Llunell, núm. 2, bxs. 2a, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-108).

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

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

16.- Proposta d'aprovació de la nòmina corresponent a la mensualitat de febrer de 2017, incentiu de
productivitat, serveis extraordinaris i altres retribucions del personal d'aquest Ajuntament.

17.- Proposta d'aprovació del Conveni de pràctiques amb dos estudiants alumnes del l’INS Severo
Ochoa d'Esplugues de Llobregat i l'Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.

18.- Proposta d’adjudicació del contracte menor consistent en el servei d’internet centralitzat a la Casa
de la Vila, des de l’abril de 2017 a març de 2018.

19.- 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.

20.- Proposta de sol·licitud de baixa en el servei Esplugues Coworking.

21.- Proposta d'autorització d’ampliació temporal en la modalitat d'estada presentada per una persona
emprenedora al servei Esplugues Coworking.

22.- Proposta per donar compte de l’informe de participació de l’Ajuntament en el projecte comarcal
“Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat”, en el marc de la subvenció per a projectes generadors
d’ocupació i creació de cooperatives i societats laborals, i d’assignació d’una tècnica municipal a



l’esmentat projecte
ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA

23.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l’entitat ASSOCIACIÓ CULTURAL
SOCIETAT CORAL CENTENÀRIA LA COLOMA en concepte de liquidació de la subvenció atorgada
per al desenvolupament de la seva Programació anual, any 2016.

24.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l’entitat COLLA DE DIABLES
D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT en concepte de liquidació de la subvenció atorgada per al
desenvolupament de la seva Programació anual, any 2016.

25.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l’entitat ESCOLA JOAN MARAGALL
en concepte de liquidació de la subvenció atorgada per al desenvolupament del Projecte "Millora de
l'espai de biblioteca", any 2016.

26.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat ASSOCIACIÓ ESPLAI DE
JUBILATS I PENSIONISTES CAN CLOTA en concepte de liquidació de la subvenció atorgada per al
desenvolupament de la seva Programació anual, any 2016.

27.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat ASSOCIACIÓ ESPLAI DE
JUBILATS I PENSIONISTES EL GALL en concepte de liquidació de la subvenció atorgada per al
desenvolupament de la seva Programació anual, any 2016.

28.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l’entitat PALLAPUPAS PALLASSOS
D’HOSPITAL per al desenvolupament de la seva Programació anual, any 2016.

29.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l’entitat SALUT MENTAL BAIX
LLOBREGAT per al desenvolupament de la seva Programació anual, any 2016.

Precs i preguntes.
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