
JGL 21/2016

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 03/06/2016 13:30:00 a la sala de reunions, a l’objecte de tractar els assumptes
inclosos en el següent:

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si escau, de les actes núm. 18/16 corresponent a la sessió ordinària de data 13 de
maig de 2016 i núm. 19/16 corresponent a la sessió ordinària de data 20 de maig de 2016.

TERRITORI I SOSTENIBILITAT

2.- Proposta de concessió de llicència a MIQUEL PRATS TORRELLA, per executar obres de
reforma i rehabilitació de l’habitatge unifamiliar entre mitgeres situat al carrer Sant Llorenç, núm.
16, d’aquesta població. (Exp. T032-2015-47).

3.- Proposta per declarar com a suficient la documentació aportada per NATA & LENA,S.L., sobre la
comunicació de l’inici de l’activitat de centre de perruqueria i estètica al local ubicat a l’avinguda
Ciutat de l’Hospitalet, núm.15, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00046).

4.- Proposta per declarar com a suficient la documentació aportada per SHOKAT ALI, sobre la
comunicació de l’inici d’activitat de comerç al detall de queviures i productes d’alimentació al
local ubicat al carrer Cedres, núm.26, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00050).

5.- Proposta per declarar com a suficient la documentació aportada per SERGIO VÁZQUEZ AGUEDO,
sobre la comunicació de l’inici d’activitat de comerç al detall d’articles diversos (basar) al local del
carrer Tomás Bretón, núm. 28 local esquerra A, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-97).

6.- Proposta per declarar com a suficient la documentació que consta a l’expedient presentada per
LITOGRAFÍAS JOSÉ LÓPEZ, S.A., per la finalització de la tramitació i l’actualització del títol acreditatiu
de l’activitat de taller d’arts gràfiques del carrer Josep Argemí, núm. 65, d’aquesta població. (Exp.
114/04).

7.- Proposta per declarar com a suficient la documentació presentada per la COMUNITAT DE
PROPIETARIS DE L’APARCAMENT DEL CL.BRUC,NÚM. 19, en la qual efectua el tràmit de
comunicació i actualització de llicència per canvis no substancials de l’activitat garatge d’aparcament
privat ubicat al carrer Bruc, núm. 19, d’aquesta població. (Exp. 167/81).



8.- Proposta d’aprovació d’expedient de contractació, mitjançant procediment obert i dels plecs de
condicions relatius al servei de manteniment de les fonts ornamentals municipals de l’Ajuntament
d’Esplugues de Llobregat.

9.- Proposta d’aprovació de la memòria tècnica per a les reparacions corresponents a les obres
d’urbanització de la Unitat d’Actuació I del PERI Can Clota, presentada per la Junta de Compensació
de l’esmentat sector.

10.- Proposta d’aprovació d’expedient de contractació i plecs de condicions relatius a les obres de
millora i renovació de les infraestructures urbanes del municipi d’Esplugues de Llobregat.

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

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

12.- Proposta d'aprovació d'una addenda del Conveni de col·laboració entre el Consorci de Turisme
del Baix Llobregat, Tramvia Metropolità, i els ajuntaments de Cornellà de Llobregat, Esplugues de
Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí i Sant Just Desvern, per tal de fomentar i
promocionar el turisme al Baix Llobregat a través de la campanya "Fes turisme amb el Tram".

13.- Proposta d'aprovació de la Memòria de Seguretat de la Mostra Canvi 2016.

14.- Proposta d'autorització de canvi en la modalitat d'estada presentada per l'empresa LITTLE
MÀGIC SL, al servei Esplugues Coworking.

15.- Proposta d'adjudicació en el procediment obert per a la contractació del servei d'explotació dels
espais publicitaris de les publicacions municipals "El Pont d'Esplugues" i "L'Agenda cultural i
d'activitats d'Esplugues".

16.- Proposta d'aprovació d'un Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat i
l'entitat -Crònica de la Vida d'Esplugues- per a la difusió i promoció de l'activitat ciutadana del municipi
d'Esplugues de Llobregat.

17.- Proposta de venda d'un lot de vehicles abandonats, o renunciats pels seus titulars, i que han
estat declarats com a efectes no utilitzables, mitjançant contractació menor i d'aprovació de les
condicions d'aquesta venda.

18.- Proposta d’aprovació del Pla d’Autoprotecció del Correfoc Infantil i Llançament de Fi de Festes de
Can Vidalet del municipi d’Esplugues de Llobregat.

19.- Proposta d’aprovació d'un conveni de pràctiques amb una alumna de l’Ins Miquel Martí i Pol i
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.

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



ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA

21.- Proposta d’aprovació de l’addenda al conveni de col·laboració entre l’administració de la
Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament d’Esplugues de
Llobregat per al Pla Educatiu d’entorn, curs 2015-2016.

22.- Proposta d'aprovació d'una subvenció a favor de l'entitat ASSOCIACIÓ DE VEÏNS LA PLANA-
MONTESA en execució del conveni en vigor, any 2016.

23.- Proposta d'aprovació d'una subvenció a favor de l'entitat ASSOCIACIÓ ESPLAI DE JUBILATS I
PENSIONISTES CAN CLOTA en execució del conveni en vigor, any 2016.

24.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat ASSOCIACIÓ CLUB
D'ESPLAI PUBILLA CASES CAN VIDALET en concepte de justificació de la subvenció atorgada per al
desenvolupament de l’activitat “Projecte d’activitats i serveis infantils i juvenils”, any 2015.

25.- Proposta d'aprovació d'una subvenció a favor de l'entitat ASSOCIACIÓ CLUB D'ESPLAI PUBILLA
CASES - CAN VIDALET en concepte d'aportació municipal a conveni en vigor per al desenvolupament
del Programa d'activitats casal d'estiu jove, any 2016.

26.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat CONGREGACIÓ DE
MONGES DOMINIQUES DE SANTA MARIA DEL MONT-SIÓ en concepte de justificació de la subvenció
atorgada segons conveni en vigor, any 2015.

27.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat FUNDACIÓN JUAN CIUDAD
ONGD en concepte de justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament del projecte
"Millora de les infraestructures del Centre de Repòs San Juan de Dios de Piura. PERÚ", any 2015.

28.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l’entitat GRUP D’ESPLAI
ESPURNES en concepte de justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament de l’activitat
“Projecte d’activitats i serveis infantils i juvenils”, any 2015.

29.- Proposta d'aprovació d'ajuts econòmics dins l'àmbit d'acció social, curs 2015-2016, en concepte
de beques d'assistència al Casal d'Estiu.

30.- Proposta d'aprovació d'ajuts econòmics dins l'àmbit d'acció social, curs 2015-2016, en concepte
de beques d'assistència al Casal esportiu

31.- Proposta d'aprovació 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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