
JGL 08/16

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 26 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. 6/16 corresponent a la sessió ordinària de data 12 de febrer de
2016.

TERRITORI I SOSTENIBILITAT

2.- Proposta per declarar com a suficient la documentació aportada per ZAMIR AHMED, sobre la
comunicació de l’inici de l’activitat de comerç al detall d’alimentació (amb forn de cocció de pa) al local
de l’avinguda Electricitat, núm. 5, local 1, (Edifici “París”). (Exp. T20-2014-00107).

3.- Proposta per declarar com a suficient la documentació aportada per AD LEGEM ABOGADOS
ESPLUGUES, S.C.P., sobre la comunicació de l’inici de l’activitat de despatx d’advocats al local de
l’avinguda de Cornellà, núm. 17-19, local 9. (Exp. T20-2016-00012).

4.- Proposta per estimar les al·legacions formulades per la COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL
CARRER JOSEP ANSELM CLAVÉ, NÚM. 4-14, PARKING, amb relació a la taxa per la modificació per
canvis no substancials del títol acreditatiu de l’activitat de garatge aparcament privat que es
desenvolupa a la cruïlla dels carrers Laureà Miró, Josep Anselm Clavé i de la Riba (Can Clota). (Exp.
86/06).

5.- Proposta d’aprovació d’una pròrroga del termini d’execució de les obres d’adequació de la plaça
Macael (exp. G451-2015-002).

6.- Proposta d’aprovació de l’informe urbanístic de la finca del carrer Baronessa de Maldà, 71-73,
Laboratorio Aldo-Unión, S.L., d’aquesta població. (T019-2015-034).

7.- Proposta d'aprovació de la documentació tècnica que complementa el Projecte d'Urbanització del
Text Refós del Pla Parcial del Sector afectat pel soterrament de les línies elèctriques aèries d'alta
tensió de FECSA referent al camí de bombers.

8.- Proposta d’atorgament de llicència a l’empresa INTERCONTRADE, S.L. per a la utilització privativa



d’una porció de domini públic.

9.- Proposta d’atorgament de llicència a l’empresa A. B. Arquitectes Associats, S.L.P. per a la
utilització privativa d’una porció de domini públic.

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

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

11.- Proposta d’aprovació d’un conveni de patrocini entre l’empresa NESTLÉ ESPAÑA, S.A. i
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, amb motiu del Certamen Internacional de la 18ª Biennal de
Ceràmica “Angelina Alós” a Esplugues de Llobregat.

12.- Proposta d’aprovació d’un conveni de patrocini entre l’empresa SOLER I SAURET, S.A. i
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, amb motiu del Certamen Internacional de la 18ª Biennal de
Ceràmica “Angelina Alós” a Esplugues de Llobregat.

13.- Proposta d’aprovació d’un conveni de patrocini entre l’empresa FIATC ASSEGURANCES i
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, amb motiu del Certamen Internacional de la 18ª Biennal de
Ceràmica “Angelina Alós” a Esplugues de Llobregat.

14.- Proposta de pròrroga extraordinària del contracte actual i d'aprovació de l'expedient de
contractació, mitjançant procediment obert, i dels plecs de condicions relatius al servei d'explotació
dels espais publicitaris de les publicacions municipals "El Pont d'Esplugues" i "l'Agenda cultural i
d'activitats d'Esplugues".

15.- Proposta d'autorització de canvi en la modalitat d'estada presentada per l'empresa LITTLE
MAGIC S.L. al servei Esplugues Coworking.

16.- Proposta consistent en donar compte de la presentació de la justificació final del Pla d'Execució
Anual de les accions incloses en el projecte "Treball als Barris", any 2014 (Ordre EMO/225/2014).

17.- Proposta d'adhesió a la Red Española de Ciudades Inteligentes.

18.- Proposta d'aprovació de bases i convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball
d'Educadors/es Socials, mitjançant concurs-oposició lliure, per a la plantilla de personal laboral.

19.- Proposta d’aprovació del Pla d’autoprotecció del Sopar de les Dones 2016.

20.- Proposta d’aprovació relativa a la modificació del contracte del servei consistent en l’assegurança
de danys materials de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.

21.- Proposta consistent en donar compte de l’aprovació del padró de l’Impost sobre vehicles de
tracció mecánica de l’exercici 2016.



ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA

22.- Proposta d'aprovació de l'aportació econòmica a favor de les entitats CLUB DE FUTBOL CAN
VIDALET i FUTBOL ASSOCIACIÓ ESPLUGUENC en concepte de tasques de neteja, manteniment i
funcionament ordinari dels camps de futbol municipals "El Molí" i "Salt del Pi", respectivament.

23.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat AMPA ESCOLA ISABEL DE
VILLENA en concepte de justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament de l'activitat
"Socialització de llibres de text i lectura per a cicle inicial de Primària", any 2015.

24.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat ESCOLA BRESSOL LA
MAINADA en concepte de justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament de l'activitat
"Activitats i material divers", any 2015.

25.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentat per l'entitat ESCOLA FOLCH I TORRES
en concepte de justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament de les activitats
"Activitats musicals: cant coral", "Activitats complementàries" i "Activitats biblioteca", any 2015.

26.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentat per l'entitat INSTITUT JOAQUIM BLUME
en concepte de liquidació econòmica de la subvenció atorgada per al desenvolupament del Projecte
"Promoviendo estilos de vida saludables para mejorar las condiciones de alimentación, nutrición y
participación de la comunidad educativa. Perú", any 2014.

Precs i preguntes.
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