
JGL 39/2016

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 divendres 11 de novembre 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
1.- Aprovació, si escau, de les actes núm. 34/16 corresponent a la sessió ordinària de data 7
d’octubre de 2016 i núm. 35/16 corresponent a la sessió ordinària de data 14 d’octubre de 2016.

TERRITORI I SOSTENIBILITAT

2.- Proposta per declarar com a suficient la documentació presentada per CARMEN FERNÁNDEZ
PARDIÑAS, en la qual efectua el tràmit de comunicació de l’activitat de comerç al detall d’articles
de cosmètica, perfumeria, drogueria i complements al local ubicat al carrer Menta, núm. 2-4,
local 1, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00039).

3.- Proposta per declarar com a suficient la documentació presentada per SUMINISTROS DE BEBIDAS
MAGDA, en la qual efectua el tràmit de comunicació de l’activitat de comerç al detall de begudes al
local ubicat a l’avinguda Torrent, núm. 34, local 1, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00069).

4.- Proposta per prendre en consideració el nou informe favorable que la Direcció General de
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments ha emès en data 13/10/2016, amb relació a l’activitat de
venda i reparació d’equips informàtics i xarxes de telecomunicacions al carrer Gaspar
Fàbregas, núm. 88-90, d’aquesta població, sol·licitat per ESCUDA SGSI,S.A. (Exp.T214-2013-37).

5.- Proposta per prendre en consideració l’informe que la Direcció General de Prevenció, Extinció
d’Incendis i Salvaments ha emès en data 26/10/2016, amb relació a l’activitat d’emmagatzematge,
distribució i oficines de vins i destil·lats (actualització de llicència), al local ubicat al carrer
Gaspar Fàbregas, núm. 92-104, d’aquesta població, sol·licitat per COMERCIAL ESCOLÀ,S.L.(Exp.
T120-2016-00098).

6.- Proposta per declarar com a suficient la documentació presentada per LUIS CAMACHO, S.L., en la
qual efectua el tràmit de comunicació de l’activitat de comerç al detall d’electrodomèstics al local
ubicat al carrer Hortènsia, núm. 15, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00061).

7.- Proposta d’autorització de la cessió d’ús de les places 12, 155, 172, 192 i 193 del soterrani segon
del pàrquing de Plaça Catalunya, sol·licitat pel Sr. Alberto Cerver Sarrias, en representació de les
Sres. Montserrat i Eva Maria Belmonte.

8.- Proposta d’estimació del recurs de reposició presentat per la senyora Anaïs Godínez Acay, i



d’iniciar expedient d’expropiació de 379,17 m2 de la finca del carrer Montserrat, 52.

9.- Proposta de devolució de la fiança relativa al contracte del subministrament, mitjançant
compravenda, de quatre vehicles destinats al servei de la brigada municipal (LOT 2). (Exp. G455-
2013-008).

10.- Proposta d’encàrrec i adjudicació del contracte derivat de subministrament d’un vehicle Nissan
NV200 mitjançant sistema de contractació centralitzada d’acord marc del Consorci Català pel
Desenvolupament Local.

11.- Proposta d’encàrrec i adjudicació del contracte derivat de subministrament d’un vehicle Goupil
G3-2 mitjançant sistema de contractació centralitzada d’acord marc del Consorci Català pel
Desenvolupament Local

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

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

13.- Proposta per donar compte de la jubilació per incapacitat permanent en grau d'absoluta d'una
funcionària d’aquest Ajuntament.

14.- Proposta d'aprovació del conveni de pràctiques amb un alumne del l’INS Francesc Ferrer i
Guàrdia de Sant Joan Despí i l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat.

15.- Proposta d'aprovació, de l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert, i dels plecs
de condicions del servei de suport auxiliar per a la custòdia de l’edifici municipal espai Baronda.

16.- Proposta de requeriment del dipòsit de fiança a les empreses licitadores que opten a l’adjudicació
dels diversos lots en el procediment obert, del contracte de pòlisses d’assegurances municipals.

17.- Proposta de resolució d’una sol·licitud d’assignació econòmica destinada a la contractació, per
empreses i entitats, de persones en situació d’atur residents a Esplugues de Llobregat (Exp. 2016-
00019556).

18- Proposta de resolució d’una sol·licitud d’assignació econòmica destinada a la contractació, per
empreses i entitats, de persones en situació d’atur residents a Esplugues de Llobregat (Exp. 2016-
00018133).

19.- Proposta per donar compte de la justificació relativa a la subvenció del Servei d’Ocupació de
Catalunya per a un projecte en el marc de la convocatòria “Programa treball i formació adreçat a
persones en situació d’atur beneficiàries de la Renda mínima d’inserció, any 2015”.

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA

20.- Proposta d’adjudicació del contracte menor relatiu a la realització de l’activitat “Campament de
patges reials i uns Reis de contes i jocs”, dins del Programa de les Festes de Reis 2017.



21.- Proposta d'aprovació de l'aportació municipal al funcionament de la biblioteca de La Bòbila, any
2016.

22.- Proposta d'aprovació del text d'un conveni de col·laboració amb el Departament d'Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya per a la realització de Programes de Formació i Inserció organitzats en
la modalitat del Pla de Transició al Treball (PTT) per a joves que han finalitzat l'ensenyament
obligatori sense obtenir el títol de graduat/da en Educació Secundària Obligatòria.

23.- Proposta d'aprovació del text del conveni de col·laboració amb el Departament d'Ensenyament de
la Generalitat de Catalunya per al Projecte Èxit, en el marc de les mesures específiques d'atenció a la
diversitat dels alumnes de l'educació secundària obligatòria del municipi.

24.- Proposta d'aprovació de l'addenda al conveni de col·laboració amb el Departament
d'Ensenyament de la Generalitat per al Pla educatiu d'entorn, curs 2016-2017.

25.- Proposta d'aprovació d'un conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona per a la
realització d'un Programa de Formació i Inserció (PFI), en la modalitat de Pla de Transició al Treball
(PTT), curs escolar 2016-2017.

26.- Proposta d’aprovació d’una subvenció a favor de l’ESCOLA ISIDRE MARTÍ per al
desenvolupament del Projecte “Dotació de Laboratori Elèctric a la Comunidad Segundo Montes, El
Salvador, any 2015”.

27.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l’entitat ASSOCIACIÓ DIAS en
concepte de justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament del projecte “Projecte de
participació comunitària, acció i formació juvenil de la igualtat de gènere, la pau i el mediambient,
Colòmbia”, any 2015.

28.- Proposta de resolució de sol·licituds d'ajuts econòmics, dins l'àmbit d'acció social, curs 2016-
2017, en concepte de beques d’educació especial i tractament psicoterapèutic.

Precs i preguntes.
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