
JGL 41/2016

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 25 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. 38/16 corresponent a la sessió ordinària de data 4 de
novembre de 2016 i núm. 39/16 corresponent a la sessió ordinària de data 11 de novembre 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 de
tancament de parterres de la Rambla del Carme, d’aquesta població. (Exp. G451-2016-023).

4.- Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació per contracte menor de les obres d’adequació
d’oficines a l’edifici La Baronda Fase 1, d’aquesta població. (Exp. G451-2016-024).

5.- Proposta de requeriment de la fiança del contracte de les obres de millora de l’estabilitat del mur
de gravetat situat al Torrent d’en Farré, d’aquesta població (Exp. G451-2016-013).

6.- Proposta de requeriment de la fiança del contracte del subministrament d’òptiques semafòriques
tipus led per al manteniment d’instal·lacions que realitza la brigada municipal de l’Ajuntament
d’Esplugues de Llobregat ( Exp. G451-2016-017).

7.- Proposta de requeriment de la fiança del contracte del servei de redacció del projecte bàsic i
executiu de construcció del Complex Sociocultural i Esportiu de Can Vidalet d’Esplugues de Llobregat.

8.- Proposta d’aprovació de la creació de la Comissió tècnica d’habitatge.

9.- Proposta relativa al contracte de lloguer d’inserció social del carrer Cedres 33, 2n 2a d’Esplugues
de Llobregat.

10.- Proposta per declarar com a suficient la documentació presentada per DAVID HERNÁNDEZ
LOZANO, en la qual efectua el tràmit d’actualització del títol acreditatiu de l’activitat de bar al local
ubicat al carrer Baronessa de Maldà, núm. 22, d’aquesta població. (Exp. 64/84).

11.- Proposta per declarar com a suficient la documentació presentada per TEODOMIRO GARCÍA



VELASCO, en la qual efectua el tràmit d’actualització del títol acreditatiu de l’activitat de taller de
manteniment i reparació de vehicles (diverses especialitats, exclosa pintura i tractament de
superfícies) al local ubicat al carrer Molí, núm. 25-27, d’aquesta població. (Exp. 243/84).

12.- Proposta per declarar com a suficient la documentació presentada per PIZZA MARKET, S.L., en
la qual efectua el tràmit de comunicació de l’activitat de bar restaurant i elaboració i
comercialització de menjars preparats al local ubicat al carrer Laureà Miró, núm. 202-206,
d’aquesta població. (Exp. T120-2015-00103).

13.- Proposta per declarar com a suficient la documentació presentada per KIDS ESPLUGUES, S.L.,
en la qual efectua el tràmit de comunicació de l’activitat d’acadèmia d’idiomes al local ubicat al carrer
Eduard Toldrà, núm. 9, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-55).

14.- Proposta per declarar com a suficient la documentació presentada per FUNDACIÓN
DR.MELCHOR COLET, en la qual efectua el tràmit de comunicació de l’activitat de venda de plats
preparats amb obrador al local ubicat al carrer Doctor Manuel Riera, núm. 74, d’aquesta
població.(Exp.T120-2016-113).

15.- Proposta de concessió de llicència d’obres a la FUNDACIÓ PRIVADA PRO-DISMINUITS PSÍQUICS
FINESTRELLES, per executar obres d’ampliació i reforma de la residència a la parcel·la situada
al carrer Somatents,núm. 46-54, d’aquesta població.(Exp.T032-2016-47).

16.- Proposta de concessió de pròrroga per al començament de les obres de la llicència concedida,
per a la construcció d’una plataforma d’aparcament de vehicle, una escala exterior oberta i una tanca
de parcel·la, al solar existent al carrer Est, num.30, d’aquesta població, sol·licitada per la senyora
ROSA MAJÓ CHECA. (Exp. T032-2015-31).

17.- Proposta de concessió de pròrroga per al començament de les obres de la llicència concedida,
per a l’enderroc de l’edificació existent a la finca situada a l’Av. Baix Llobregat, núm.2-12 i Av.
Cornellà, núm.154, d’aquesta població, sol·licitada per ESTABLIMENTS VIENA,S.A. (Exp.T032-2015-
26).

18.- Proposta de concessió de pròrroga per al començament de les obres de la llicència concedida,
per a la construcció d’un establiment de restauració a la finca situada a l’Av. Baix Llobregat, núm.2-12,
d’aquesta població, sol·licitada per ESTABLIMENTS VIENA,S.A. (EXP.T032-2015-27).

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

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

20.- Proposta d'aprovació de la nòmina corresponent a la mensualitat de novembre de 2016, incentiu
de productivitat, serveis extraordinaris i altres retribucions del personal d'aquest Ajuntament.

21.- Proposta per declarar en situació de jubilació forçosa per edat d’un treballador de la plantilla
laboral d’aquest Ajuntament.



22.- Proposta de requeriment del dipòsit de fiança a una empresa licitadora en el procediment de
contractació obert, per 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.

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA

23.- Proposta d’aprovació d’expedient de contractació i plecs de condicions relatius a un servei de
suport profesional per a aquelles activitats municipals que requereixen mitjans audiovisials, mitjançant
procediment obert.

24.- Proposta d’adjudicació del contracte menor consistent en el lloguer de tres carrosses per a
l’organització de la Cavalcada de Reis 2017.

25.- Proposta relativa als premis “6è Fòrum de l’Excel·lència: Treballs de Recerca de Batxillerat” i “5è
Premi Ciutat d’Esplugues de Llobregat”.

26.- Proposta d’aprovació d’un conveni de col·laboració amb la PARRÒQUIA DE SANTA MAGDALENA
per al desenvolupament del Projecte “Càritas interparroquial de les Parròquies de Santa Magdalena i
Sant Mateu”, anys 2016 i 2017.

27.- Proposta d’aprovació d’una subvenció a l’entitat COLLA DE DIABLES D’ESPLUGUES DE
LLOBREGAT per al desenvolupament de l’activitat “Exposició 5 anys”, any 2016.

28.- Proposta d’aprovació d’una subvenció a l’entitat COLLA DE DIABLES D’ESPLUGUES DE
LLOBREGAT per al desenvolupament de l’activitat “Mostra de balls parlats i versots”, any 2016.

29.- Proposta d’aprovació d’una subvenció a favor de l’entitat PALLAPUPAS PALLASOS D’HOSPITAL
en execució del conveni en vigor, any 2016.

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.

31.- Proposta de resolució del recurs de reposició interposat per la Sra. SONIA MORATA FERNÁNDEZ
contra l’acord de Junta de Govern Local desestimatori de la seva sol·licitud de beques d’assistència a
Casal Esportiu.

Precs i preguntes.
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