
JGL 22/2016

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 10/06/2016 13:30:00 a la sala de reunions, a l’objecte de tractar els assumptes
inclosos en el següent:

ORDRE DEL DIA

TERRITORI I SOSTENIBILITAT

1.- Proposta per prendre en consideració l’informe sobre prevenció d’incendis emès per la Direcció
General de Protecció, Extinció d’Incendis i Salvaments, en relació a l’activitat d’aparcament privat de
vehicles al local ubicat al carrer Josep Maria Ventura, núm. 10, d’aquesta població sol·licitat per LYM
90, S.L. (Exp. T120-2016-00045)

2.- Proposta per prendre en consideració l’informe sobre prevenció d’incendis emès pels Serveis
Tècnics Municipals en relació a l’activitat de comerç al detall amb exposició, venda i magatzem de
matalassos, que es desenvolupa al local ubicat al carrer Laureà Miró, núm. 144, d’aquesta població,
sol·licitat per DORMITY COMMERCE, S.L.U. (Exp. T120-2016-00048)

3.- Proposta per declarar com a suficient la documentació aportada per LAURA RUIZ PALACIOS sobre
la comunicació de l’inici de l’activitat de clínica de fisioteràpia, osteopatia i esteticista al local ubicat al
carrer Àngel Guimerà, núm.138, baixos d’aquesta població. (Exp.T120-2016-25)

4.- Proposta per declarar com a suficient la documentació presentada per JOAN BAPTISTA GAVALDÀ
MORÁN, sobre la comunicació de l’inici de l’activitat de despatx d’activitats comptables, auditoria i
assessoria fiscal i activitats jurídiques al local ubicat al carrer Nord, núm. 68, local 11, d’aquesta
població. (Exp. T120-2016-00044)

5.- Proposta per atorgar la certificació de compatibilitat urbanística a l’ INSTITUT CATALÀ DE LA
SALUT per a l’exercici de l’activitat de centre d’atenció primària, a l’edifici ubicat a la plaça de la
Bòbila, s/n, d’aquesta població. (Exp. T074-2016-0002)

6.- Proposta per atorgar la certificació de compatibilitat urbanística a l’INSTITUT CATALÀ DE LA
SALUT per a l’exercici de l’activitat de centre d’atenció primària a l’edifici ubicat al carrer Lluís Millet,
núm. 2, d’aquesta població. (Exp. T074-2016-0003)

7.- Proposta per declarar com a suficient la documentació que consta a l’expedient presentada per
MARIA CARMEN MENOR DÍAZ, per finalitzar la tramitació del títol acreditatiu de l’activitat de



perruqueria del carrer Cedres, núm. 6, bxs, d’aquesta població. (Exp. 118/02)

8.- Proposta per declarar com a suficient la documentació presentada per NESTLÉ ESPAÑA, S.A.,
amb la qual efectua el tràmit d’actualització del títol acreditatiu amb canvis no substancials, de
l’activitat de complex d’edificis destinats a oficines i altres usos subsidiaris, i garatge aparcament privat
de l’avinguda dels Països Catalans, núm. 25-51, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00003)

9.- Proposta d’aprovació d’avantprojecte en matèria d’energies renovables i de sol·licitud de
participació en la convocatòria del Programa Operatiu FEDER 2014-2020.

10.- Proposta d’acord d’aprovació de la certificació final de les obres d’adequació de la sala de
comunicacions i recepció de la Policia Local.

11.- Proposta d’acord d’aprovació de la certificació final de l’obra d’arranjament puntual del recinte
Pujol i Bausis, situat al carrer Puig d’Ossa, d’aquesta població.

12.- Proposta d’acord d’adjudicació de l'assistència tècnica de redacció del projecte bàsic i executiu
de reforma i rehabilitació dels vestidors del Camp Municipal de Futbol del Salt del Pi, mitjançant
contracte menor.

13.- Proposta d’acord d’adjudicació de l'assistència tècnica de redacció del projecte bàsic i executiu
de reforma i rehabilitació dels vestidors del Camp Municipal de Futbol del Molí, mitjançant contracte
menor.

14.- Proposta d’acord d’ aprovació de la proposta de reparació dels desperfectes del carrer Sant
Mateu, zona inclosa al Projecte d’Urbanització del Sector afectat pel soterrament de les línies
elèctriques aèries d’alta tensió de FECSA.

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

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

16.- Proposta de personació en el recurs contenciós administratiu PA 154/2016-A del Jutjat
contenciós-administratiu núm. 9 de Barcelona, contra reclamació per responsabilitat patrimonial.

17.- Proposta de personació en el recurs contenciós administratiu procediment ordinari núm.
154/2016-A del Jutjat contenciós-administratiu núm. 4 de Barcelona, contra reclamació per
responsabilitat patrimonial.

18.- Proposta de personació en el recurs contenciós administratiu PA 159/2015-A1 del Jutjat
contenciós-administratiu núm. 16 de Barcelona, contra reclamació per responsabilitat patrimonial.

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA



19.- Proposta de requeriment de fiança dins el contracte relatiu al servei de recollida, dipòsit, custòdia
i adopció d’animals de companyia.

20.- Proposta de pròrroga del conveni entre la CONGREGACIÓ DE MONGES DOMINIQUES DE
SANTA MARIA DE MONTSIÓ i l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, per contribuir a les despeses
originades per l'obertura mensual del claustre, any 2016.

21.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat ESPLUGA VIVA, en
concepte de liquidació econòmica de la subvenció atorgada en el marc del conveni plurianual, any
2015.

22.- Proposta d'aprovació d'una subvenció a l'entitat ESPLUGA VIVA en concepte d'aportació
municipal a conveni en vigor - Programa d'activitats i serveis infantils i juvenils, any 2016 .

23.- 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.

24.- 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.

Precs i preguntes.
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