
JGL 32/2016

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 23 de setembre 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

TERRITORI I SOSTENIBILITAT

1.- Proposta d’aprovació de l’avançament del darrer termini del pagament de l’ expropiació de
l’immoble del carrer Isidre Marti, 21-25 cantonada carrer Lluis Millet, 1-3, a favor de la senyora Ana
Hernández Campreciós.

2.- Proposta relativa a les obres de millora de l'estabilitat del mur de gravetat situat al Torrent d'en
Farré.

3.- Proposta d'aprovació d'expedient de contractació, mitjançant procediment obert subjecte a
regulació harmonitzada, del servei de redacció del projecte bàsic i executiu de construcció del
Complex Sociocultural de Can Vidalet d’Esplugues de Llobregat.

4.- Proposta d'aprovació de les bases específiques per a l’atorgament de subvencions adreçades a la
mobilització d’habitatges buits per allotjar persones en risc d’exclusió residencial.

5.- Proposta d’autorització de la cessió d’ús de la plaça número 26 del soterrani segon del pàrquing
de Plaça Catalunya, sol·licitat pel Sr. Borja Rovira Pardo, en representació de Inversiones M.N.E., S.L.

6.- Proposta per declarar com a suficient la documentació presentada per WEIFENG DING, en la qual
efectua el tràmit de comunicació de l’activitat de venda de tota classe d’articles de la llar (basar)
al local ubicat al carrer Ave Maria, núm. 1, locals 1-2-3-4-7-8, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-
00087).

7.- Proposta per declarar com a suficient la documentació presentada per ALPHA RETRO
INVESTMENTS XXI, S.L., en la qual efectua el tràmit de comunicació de l’activitat de perruqueria
especialitzada al local ubicat al carrer Anton Fortuny, núm. 4, local 1, d’aquesta població. (Exp.
T120-2016-78).

8.- Proposta per declarar com a suficient la documentació presentada per EMMA PERALES
SOBREDO, en la qual efectua el tràmit de comunicació de l’activitat de comerç al detall i obrador



de pastisseria al local ubicat al carrer Miramar, núm. 12, bxs, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-
95).

9.- Proposta de concessió de llicència a Marc Prats Torrella per executar obres de reforma i
rehabilitació d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres situat al carrer Sant Llorenç núm. 16. (Exp.
T032-2015-47).

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

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

11.- Proposta consistent en donar compte de sentència del Jutjat Contenciós Administratiu 14 de
Barcelona.

12.- Proposta d'aprovació de bases i convocatòria per a la provisió interina d'una plaça vacant de
tècnic/a de Participació de la plantilla de funcionaris i creació d'una borsa de treball de la mateixa
categoria.

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

14.- Proposta de devolució de garantia i liquidació de l’expedient de contractació del servei
d’explotació dels espais publicitaris a les publicacions municipals.

15.- Proposta de devolució de garantia i liquidació de l’expedient de contractació del subministrament
en règim de lloguer, de màquines copiadores i impressores per a dependències de l’Ajuntament.

16.- Proposta d’adjudicació del contracte menor consistent en el servei de creació i desenvolupament
de la imatge corporativa de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat.

17.- Proposta de sol·licitud de subvenció per a diverses actuacions en el marc de la convocatòria del
departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2016 del projecte
“Treball als Barris”.

18.- Proposta per donar compte a la Junta de Govern Local de la justificació econòmica de la
subvenció atorgada pel departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat, en el marc de la
convocatòria del programa mixt “Treball i Formació, 2015” (Ordre EMO/2014/2015).

19.- Proposta per donar compte a la Junta de Govern Local de la sol·licitud de finançament per a la
pròrroga del programa AODL presentada al Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc de la
resolució TSF/1695/2016, de 7 de juliol, per a la concessió de subvencions destinades als programes
de suport al desenvolupament local.

20.- Proposta de resolució de sol·licituds de subvencions previstes a les bases reguladores de
subvencions per afavorir la instal·lació d’activitats econòmiques i l’ocupació a Esplugues de Llobregat,



donant compliment al Pacte per a la reactivació econòmica i la creació d’ocupació de qualitat 2016-
2019.

21.- Proposta de devolució de la fiança dipositada per la mercantil 2003, S.A. relativa al contracte de
lloguer, muntatge i desmuntatge d'estands i carpes per a Firesplugues 2015.

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA

22.- Proposta de pròrroga del contracte relatiu al servei de conducció i recepció i control d'accés del
Complex Esportiu Municipal Les Moreres.

23.- Proposta d'aprovació del text del conveni de col·laboració amb l'entitat ASSEMBLEA COMARCAL
CREU ROJA ESPLUGUES DE LLOBREGAT - SANT JUST DESVERN per al lliurament de targetes
prepagament d'alimentació a famílies vulnerables, anys 2016-2017.

24.- Proposta d'aprovació d'un conveni de col·laboració amb la FUNDACIÓ PRIVADA CASAL DELS
AVIS D'ESPLUGUES per a la prestació del servei de menjador social, any 2016.

25.- Proposta de resolució d'una sol·licitud d'ajut econòmic, dins l'àmbit d'acció social, curs 2015-
2016, en concepte de beques d'assistència a Esplais de Lleure.

26.- Proposta d'aprovació d'un conveni de col·laboració, amb caràcter plurianual, entre l'Ajuntament
d'Esplugues de Llobregat i l'entitat CERCLE ARTÍSTIC D'ESPLUGUES, anys 2016-2018.

27.- Proposta d’aprovació d’una aportació econòmica a l’entitat COLLA DE CASTELLERS
D'ESPLUGUES, en execució del conveni en vigor, any 2016

28.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat ASSOCIACIÓ CULTURAL
MEDITERRÀNIA en concepte de liquidació econòmica de la subvenció atorgada per al
desenvolupament de l'activitat "Tolerància al barri", any 2015.

29.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat AULA D'EXTENSIÓ
UNIVERSITÀRIA PER A GENT GRAN D'ESPLUGUES (AUGGE), en concepte de liquidació econòmica
de la subvenció atorgada per al desenvolupament de la seva Programació anual, any 2015.

30.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat CENTRO ARAGONÉS DE
ESPLUGUES, en concepte de justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament de la seva
Programació anual, any 2015.

31.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat ESCOLA ISIDRE MARTÍ en
concepte de liquidació econòmica de la subvenció atorgada per al desenvolupament del Programa
“Construcció d’una aula polivalent a l’Institut de Formació Integral Padre Segundo Montes. EL
SALVADOR”, any 2014.

Precs i preguntes.
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