
JGL 8/2017

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 24 de febrer 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 l’acta núm. 45/16 corresponent a la sessió ordinària de data 23 de
desembre de 2016.

TERRITORI I SOSTENIBILITAT

2.- Proposta d’aprovació de la despesa corresponent a la certificació 7a de les obres del projecte del
Camí per a la connexió ciclable entre Barcelona i Esplugues de Llobregat per l’avinguda Diagonal.
(T023-2015-001).

3.- Proposta d’autorització del canvi d’ubicació de l’estació transformadora situada al carrer Sant
Mateu, corresponent al Projecte d'urbanització del sector afectat pel soterrament de les línies
elèctriques aèries d’alta tensió de FECSA.

4.- Proposta d'autorització de l'adequació de les antigues piscines de Can Vidalet com a recinte de
manteniment del Parc de Can Vidalet d’Esplugues de Llobregat.

5.- Proposta de suspensió de la recepció de les obres d'urbanització i de posada en servei de vials
del sector afectat pel soterrament de les línies elèctriques aèries d’alta tensió de FECSA.

6.- Proposta relativa a l’adjudicació de l'expedient de contractació, procediment negociat sense
publicitat, per a l’adquisició mitjançant compravenda, del mobiliari existent en dipòsit en la
dependència municipal La Baronda.

7.- Proposta per prendre en consideració els informes que la Direcció General de Prevenció, Extinció
d’Incendis i Salvaments ha emès en dates 8/08/2016 i 3/01/2017, en relació amb la sol·licitud de
llicència global de centre comercial (espais i instal·lacions comunes; llicència general d’un centre amb
pluralitat de locals comercials, de pública concurrència i restauració i altres, i garatge aparcament
comú) al carrer Sant Mateu, núm. 9, d’aquesta població, sol·licitat per FINESTRELLES SHOPPING
CENTRE, SL. (Exp. T120-2016-00018).

8.- Proposta per declarar com a suficient la documentació presentada per TALLER JR, SCP, en la
qual efectua el tràmit de comunicació de l’activitat de taller de reparació i manteniment de vehicles al
local ubicat al carrer Josep Miquel Quintana, núm. 45, d’aquesta població. (Exp. T120-2015-57).



9.- Proposta per declarar com a suficient la documentació que consta a l’expedient presentada per
SEGURLIFE L&M 2010 CORREDORIA D’ASSEGURANCES, SL, en la qual efectua el tràmit de
comunicació de l’activitat de corredoria d’assegurances al local ubicat al carrer Francesc Llunell, núm.
26, local 2, d’aquesta població. (Exp. 2542-2017-3).

10.- Proposta per declarar com a suficient la documentació que consta a l’expedient presentada per
Alfonso Prieto Vidal, en la qual efectua el tràmit de comunicació de l’activitat de comerç al detall
d’alimentació i complements per a mascotes i perruqueria canina al local ubicat al carrer Miramar,
núm. 1-3, d’aquesta població. (Exp. 2542-2017-5).

11.- Proposta per declarar com a suficient la documentació que consta a l’expedient presentada per
MÁRMOLES CUARZOMANÍA, SLU, en la qual efectua el tràmit de comunicació de l’activitat d’oficina
al local ubicat al carrer Menta, núm. 14, local 5, d’aquesta població. (Exp. 2542-2017-6).

12.- Proposta per declarar com a suficient la documentació que consta a l’expedient presentada per
AUTOESCOLA PALLARS, SL, en la qual efectua el tràmit de comunicació de l’activitat d’autoescola al
local ubicat al carrer Eduard Toldrà, núm. 11, local 3, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-120).

13.- Proposta d'aprovació inicial del Pla Especial Urbanístic per a l'ampliació de l'equipament existent
al carrer Santa Rosa, 39-57, d’aquesta població.

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

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

15.- Proposta d’adjudicació en el procediment obert amb tràmit d’urgència, del contracte de servei de
suport auxiliar per a la custòdia de l’edifici municipal Espai Baronda.

16.- Proposta d’aprovació d’un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i
l’editorial Efadós, SL., per a l’edició del llibre “Esplugues de Llobregat desconeguda”.

17.- Proposta d’estimació de recurs de reposició relatiu a les bases de coordinador/a de l'àmbit
d'Acció social i Ciutadania

18.- Proposta d’aprovació d’un projecte formatiu de pràctiques acadèmiques externes d’una estudiant
de la Facultat d’Economia i Empresa de la UB de Barcelona i l'Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA

19.- Proposta d’aprovació de les Bases específiques reguladores de l’atorgament de subvencions de
l’àmbit d’Acció Social i Ciutadania de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, any 2017.

20.- Proposta d’aprovació de la convocatòria de subvencions dins el marc de les Bases específiques
reguladores de l’atorgament de subvencions de l’àmbit d’Acció Social i Ciutadania de l’Ajuntament
d’Esplugues de Llobregat, any 2017.



21.- Proposta d’aprovació del Protocol amb Aigües de Barcelona, empresa metropolitana de gestió del
cicle integral de l’aigua, S.A. per afrontar l’emergència en l’àmbit de la pobresa energètica.

22.- Proposta relativa al pagament a efectuar a favor de l’INSTITUT JOAQUIM BLUME relatiu a la
subvenció corresponent a l’any 2015 per al desenvolupament del Projecte “Millora de la nutrició
escolar en comunitats Alt-andines a través de sis menjadors escolars a Puno – Perú”

23.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l’entitat AMPA ESCOLA PRAT DE
LA RIBA en concepte de liquidació de la subvenció atorgada per al desenvolupament de l’activitat
“Organització de la Jornada de convivència de la comunitat escolar”, any 2016

24.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l’entitat PROGAT ESPLUGUES en
concepte de liquidació de la subvenció atorgada per al desenvolupament de l’activitat “Manteniment
de la gatera municipal d'Esplugues”

25.- Proposta de resolució desestimatòria de sol·licituds d’ajuts econòmics, dins l’àmbit d’Acció Social,
curs 2016-2017, en concepte de beques de diverses activitats.

26.- Proposta de resolució de sol·licituds d’ajuts econòmics, dins l’àmbit d’Acció Social, curs 2016-
2017, en concepte de beques d’assistència a activitats esportives.

27.- 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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