
JGL 40/2016

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 18 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. 36/16 corresponent a la sessió ordinària de data 21
d’octubre de 2016 i núm. 37/16 corresponent a la sessió ordinària de data 28 d’octubre de 2016.

TERRITORI I SOSTENIBILITAT

2.- Proposta de declaració d’inversions financerament sostenibles.

3.- Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació per contracte menor de les obres d’adequació
elèctrica dels Casals de gent gran La Plana-Montesa i el Gall, d’aquesta població. (Exp. G451-2016-
022).

4.- Proposta d’aprovació d’expedient de contractació i plecs de condicions relatius a les obres
d’execució d’unes millores en les àrees d’esbarjo del parc de les Tres Esplugues. (Exp. G451-2016-
021).

5.- Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació per contracte menor del servei de correcció de
defectes de la instal·lació de protecció contra incendis i seguretat dels equipaments de l’edifici La
Baronda (Exp. G454-2016-057).

6.- Proposta d'aprovació inicial del projecte d’enderroc de l’habitatge existent a la finca municipal de
l’avinguda Isidre Martí, núm. 23 d’Esplugues de Llobregat.

7.- Proposta d'aprovació d'expedient de contractació i plecs de condicions relatius al subministrament,
mitjançant procediment obert amb regulació harmonitzada, de materials pel manteniment
d’instal·lacions que realitza la brigada municipal de l’ajuntament d’Esplugues de Llobregat.

8.- Proposta per donar l’assabentat i conformitat a l’ocupació i utilització de l’habitatge, abans local 27,
de l’edifici situat a la finca del carrer Nord, núm. 80, sol·licitada per Carme Pinto Sala (Exp. T032-
2016-36).

9.- Proposta per donar l’assabentat i conformitat a l’ocupació i utilització de l’habitatge unifamiliar aïllat
construït a la finca del carrer Josep Maria Jujol, núm. 9, sol·licitada per Marc Gené Guerrero (Exp.
T032-2016-35).



10.- Proposta de concessió de llicència a NAFRAES 2013, SL per executar obres d’ampliació d’una
nau magatzem a la finca ubicada al carrer Gaspar Fàbregas i Roses, núm. 92-96, d’aquesta població.
(Exp. T032-2016-41).

11.- Proposta de concessió de llicència a Marc Solé Simó per executar l’enderroc del cobert existent
a la finca ubicada al carrer Finestrelles, núm. 52-54, d’aquesta població. (Exp. T032-2016-30).

12.- Proposta per declarar com a suficient la documentació presentada per NATALIA MORENO
RODRÍGUEZ, en la qual efectua el tràmit de comunicació de l’activitat d’arranjament i confecció de
peces de vestir al local ubicat al carrer Hortènsia, núm. 12, baixos 1a, d’aquesta població. (Exp.
T120-2016-00106).

13.- Proposta per declarar com a suficient la documentació presentada per JUAN BLANCO CARRIBA,
en la qual efectua el tràmit de comunicació de l’activitat de bar al local ubicat al carrer Verge de la
Mercè, núm. 46, local 3-4, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00101).

14.- Proposta per atorgar la certificació de compatibilitat urbanística sol·licitada per RAVON INVEST,
S.L., per a l’exercici de l’activitat de gimnàs, a l’edifici ubicat a l’avinguda de Cornellà, núm. 98-102, 1r
1a, d’aquesta població. (Exp. T074-2016-00004).

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 núm. 285/2016-2B del Jutjat
Contenciós Administratiu número 12 de Barcelona, sobre reclamació per responsabilitat patrimonial.

17.- Proposta d’excedència sol·licitada per una funcionària auxiliar d’administració general.

18.- Proposta d’adjudicació del contracte menor consistent en el subministrament de quinze
ordinadors amb les seves respectives llicències de sistema operatiu i eines ofimàtiques per a l’aula Tic
del Centre Puig Coca.

19.- Proposta de resolució de sol·licituds de subvencions per afavorir la reactivació econòmica i la
creació d’ocupació a Esplugues de Llobregat.

20.- Proposta de modificació de condicions en el conveni de col·laboració amb el Consorci
d’Administració Oberta de Catalunya (CAOC) de prestació de serveis de certificació digital per
incorporar el sistema idCat-sms.

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

22- Proposta d’alienació directa d’un lot de vehicles abandonats o renunciats pels seus titulars, que
es declaren com a efectes no utilitzables, i d’aprovació del plec de condicions (2/2016).



23- 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
00020006).

24.- Proposta d'aprovació d’un expedient de crèdits incobrables.

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA

25.- Proposta d’adjudicació del contracte relatiu a la provisió d’un servei socioeducatiu i de detecció
de situacions de risc en el municipi d’Esplugues de Llobregat.

26.- Proposta d’acceptació de la subvenció atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya destinada a
la Xarxa d’Impulsors del Programa de Garantia Juvenil, any 2016.

27.- Proposta de creació de la Comissió de Seguiment del Pla Local de Prevenció de
Drogodependències, 2017-2021.

28.- Proposta d’aprovació d’una subvenció a favor de l’entitat AGRUPAMENT ESCOLTA I GUIES
SANT JORDI, en execució del conveni en vigor, any 2016.

29.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l’entitat FUNDACIÓ JOSEP
COMAPOSADA en concepte de justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament del
projecte “Creació de l’escola per al treball decent al Marroc”, any 2015.

30.- Proposta de resolució de sol·licituds d'ajuts econòmics, dins l'àmbit d'Acció Social, curs 2016-
2017, en concepte de beques de menjador escolar.

Precs i preguntes.
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