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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 15 d’abril 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’aprovació de la qualificació urbanística de la finca situada a l’Avinguda de Cornellà,
núm. 108, sol·licitada pel Sr. Lluis Obrado Cebada, en representació de LOVIPARK, S.L.

2.- Proposta d’aprovació de la qualificació urbanística de la finca situada al carrer Ramón Llull, núm.
5-7-9, sol·licitada pel Sr. Daniel Joan Yañez Domenech.

3.- Proposta d’aprovació relativa a la modificació del contracte del servei consistent en l’assegurança
de la flota de vehicles de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.

4.- Proposta de resolució d’al·legacions i aprovació definitiva de la Modificació del Text refós del
Projecte de Reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del Sector afectat pel soterrament de les línies
elèctriques d’alta tensió de FECSA

5.- Proposta per donar l’assabentat i conformitat a l’ocupació i utilització de l’habitatge unifamiliar entre
mitgeres construït a la finca del carrer Josep Campreciós, núm. 30, sol·licitada per Ana Hernández
Campreciós. (Exp. T032-2016-5).

6.- Proposta de concessió de llicència a Promociones Ruve, S.L. per executar obres d’implantació
d’un centre d’autorentat amb exposició i venda de vehicles a la finca del carrer Vic, núm. 8-10. (Exp.
T032-2016-1).

7.- Proposta per declarar com a suficient la documentació que consta a l’expedient presentada per
Casellas Natural,S.L., en la qual efectua el tràmit d’ampliació de la superfície de l’activitat de llibreria,
productes i teràpies naturals , que es desenvolupa al local ubicat al carrer Mossèn Jacint Verdaguer,
núm. 49-51, d’aquesta població. (Exp. T120-2015-106).

8.- Proposta per declarar suficient la documentació aportada per Procorsam Ibérica de Desarrollos



y Proyectos,S.L., sobre la comunicació de l’inici de l’activitat de garatge aparcament d’ús privat al
local ubicat al carrer Laureà Miró, núm.144, d’aquesta població. (Exp.T120-2014-91).

9.- Proposta per declarar suficient la documentació aportada per Rubén Bastida Martínez, sobre la
comunicació de l’inici de l’activitat de garatge aparcament d’ús privat ubicat al carrer Mercè Rodoreda,
núm.30, d’aquesta població. (Exp.T120-2015-20).

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

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

11.- Proposta d'aprovació dels objectius generals de l'organització de l’any 2016.

12.- Proposta relativa a la contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat i d'aprovació
dels plecs de condicions corresponents al servei de suport als serveis auxiliars a l’equipament
municipal de l’Espai Baronda.

13.- Proposta relativa a la contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat i d'aprovació
dels plecs de condicions corresponents al subministrament i instal·lació d'equips d'electrònica de xarxa
per als nous CPD de l'equipament municipal de l'Espai Baronda.

14.- Proposta relativa a la contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat i d'aprovació
dels plecs de condicions corresponents a l'adquisició i implantació d'una eina integral d'administració
electrònica per a la gestió dels documents i tràmits a l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat.

15.- Proposta relativa a la contractació menor del servei de docència i gestió de pràctiques no
laborals per a un curs de formació ocupacional d’Operacions auxiliars d’enregistrament i tractament
de dades i documents.

16.- Proposta consistent en donar compte d’una sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11
de Barcelona.

17.- Proposta d’aprovació de llocs de treball que són susceptibles d’acreditar que no han estat
condemnats en sentència ferma per delicte contra la llibertat i indemnitat sexual.

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA

18.- Proposta d'aprovació d'expedient de contractació, mitjançant procediment obert, i de plecs de
condicions relatius a la gestió del servei públic "Llar d'infants municipal Montesa".

19.- Proposta d'aprovació d'una subvenció a favor de l'entitat FUNDACIÓ PAU I SOLIDARITAT per al
desenvolupament del projecte "Promoció de la defensa dels drets humans laborals, socials i dels
pobles indígenes. GUATEMALA.", any 2015.

20.- Proposta d'aprovació d'una subvenció a favor de l'entitat FUNDACIÓ JOSEP COMAPOSADA per
al desenvolupament del projecte "Creació de l’escola per al treball decent. MARROC", any 2015.



21.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat ASSOCIACIÓ DIAS en
concepte de justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament de l'activitat
"Participàgora", any 2015.

22.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat COLLA DE GEGANTERS
D'ESPLUGUES en concepte de justificació de les subvencions atorgades per al desenvolupament de
les activitats "Portes obertes", "Carnaval" i "Autocars per a les sortides per Catalunya i Aragó", any
2015.

23.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per L'ESCOLA ISIDRE MARTÍ en
concepte de justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament del projecte “Tenir arxiu en
condicions a l'escola-col·locar ventiladors aules infantils, segons Conveni en vigor”, any 2015.

24.- Proposta de revocació parcial d'ajuts econòmics, dins l'àmbit d'acció social, curs 2015-2016, en
concepte de beques de menjador escolar.

25.- Proposta de resolució de sol·licituds d'ajuts econòmics, dins l'àmbit d'acció social, en concepte de
beques d'assistència a esplais de lleure, curs 2015-2016.

Precs i preguntes.
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