
JGL 28/2016

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 22 de juliol 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. 24/16 corresponent a la sessió ordinària de data 22 de juny de
2016.

TERRITORI I SOSTENIBILITAT

2.- Proposta d’aprovació de la qualificació urbanística de la finca registral número 29.526, amb façana
al carrer Pau Vergós i al pas escalonat de vianants, i de la finca registral 29.633, amb façana al carrer
Pau Vergós, al pas escalonat de vianants i al carrer Pere Joan. (Exp. T019-2016-006)

3.- Proposta d’aprovació de l’informe urbanístic sobre l’ampliació d’una nau magatzem, situada a la
finca delimitada pels carrers Gaspar Fàbregas, Enric Morera, Àngel Guimerà i Sabina Mitjavila. (Exp.
T019-2016-016)

4.- Proposta de conformitat a l’alienació de l’habitatge amb protecció oficial de promoció pública, situat
al Carrer Cedres núm. 35, 4t 4a.

5.- Proposta d’ampliació de la garantia en el contracte del subministrament de materials per al
manteniment d’instal·lacions que realitza la brigada municipal de l’Ajuntament d’Esplugues de
Llobregat.

6.- Proposta d’ampliació de la garantia en el contracte del servei consistent en el manteniment dels
aparells elevadors dels edificis municipals de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.

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

8.- Proposta d’aprovació de la petició de subvenció a l’Àrea Metropolitana de Barcelona per a
l’execució de projectes de carrils bici i altres vies ciclables, en relació amb el Projecte d'implantació del
carril bici a l'avinguda de Països Catalans a Esplugues de Llobregat, redactat per l'AMB.

9.- Proposta per declarar com a suficient la documentació presentada per LEÓN BLANCO TRUJILLO,
en la qual efectua el tràmit de comunicació de l’activitat de comerç al detall d’articles de lluminària



a l’avinguda Isidre Martí, núm. 16, d’aquesta població. (Exp.T120-2016-00002)

10.- Proposta per declarar com a suficient la documentació presentada per MIREIA PICAZO
VERGARA, en la qual efectua el tràmit de comunicació de l’activitat de centre docent,
ensenyament no reglat (classes de reforç i similars) al local ubicat al carrer Molí, núm. 28, local
4, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00019)

11.- Proposta per declarar com a suficient la documentació presentada per COBEGA
EMBOTELLADOR, S.L., en la qual efectua el tràmit de comunicació de l’activitat d’oficines
comercials, tecnològiques, administratives, de tractament audiovisual de la imatge
publicitària i màrqueting a l’edifici Imagina Visual Center, ubicat al carrer Gaspar Fàbregas, núm.
81, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00005)

12.- Proposta per declarar com a suficient la documentació presentada per Eduardo Sanz Gómez, en
representació d’INDUNAVES, S.A., en la qual efectua el tràmit de comunicació de l’activitat d’oficines
destinades a coworking al local ubicat al carrer Molí, núm. 28, local 4, d’aquesta població. (Exp.
T120-2016-00010)

13.- Proposta per declarar com a suficient la documentació presentada per CORPORACIÓ
CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS, S.A., en la qual efectua el tràmit de comunicació de l’activitat
de serveis i produccions d’activitats de tipus audiovisuals (platós, oficines, magatzems i
serveis annexes) a l’edifici Imagina Visual Center, ubicat al carrer Gaspar Fàbregas, núm. 81,
d’aquesta població , així com per donar l’assabentat al canvi de denominació social de l’entitat (abans
Televisió de Catalunya, S.A.). (Exp. 92/08)

14.- Proposta per declarar com a suficient la documentació presentada per ZUMBACH
ELECTRONICA, S.L. en la qual efectua el tràmit de comunicació de l’activitat de fabricació i
reparació d’instruments i aparells de mesura electrònics i òptics al local 4t 4a de l’edifici ubicat
a l’Av. Cornellà, núm.144, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00073)

15.- Proposta per declarar com a suficient la documentació presentada per ZUMBACH
ELECTRONICA, S.L. en la qual efectua el tràmit de comunicació de l’activitat de fabricació i
reparació d’instruments i aparells de mesura electrònics i òptics al local 3r 3a de l’edifici ubicat
a l’Av. Cornellà, núm.144, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00074)

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

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

17.- Proposta d'aprovació de permuta de les dues places de funcionaris amb categoria d’agent de la
policia local d'aquest Ajuntament i del de Calafell.

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

19.- Proposta d'aprovació de l'incentiu per rendiment del 1r semestre de 2016.



20.- Proposta per donar compte de la jubilació d'una funcionària de la categoria de tècnica
d'Administració General.

21.- Proposta per donar compte de la jubilació d'un funcionari de la categoría d’arquitecte.

22.- Proposta per donar compte de la jubilació d'un funcionari de la categoria de subaltern.

23.- Proposta per donar compte de la jubilació especial als 64 anys d'una treballadora laboral de la
categoria d'auxiliar administrativa.

24.- Proposta d’adjudicació en el procediment obert amb tràmit d’urgència, del contracte de servei de
distribució de publicacions municipals.

25.- Proposta d’aprovació d’un conveni de col·laboració entre l’Associació Ceramistes de Catalunya i
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat amb motiu dels actes del 47è. Congrés de l’Acadèmia
Internacional de Ceràmica.

26.- 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.

27.- Proposta de sol·licitud de baixa en el servei Esplugues Coworking formulada per la Sra. Silvana
Martínez Escosa.

28.- Proposta d'aprovació, de l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert subjecte a
regulació harmonitzada, i dels plecs de condicions relatius a les pòlisses d'assegurances de
l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat.

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA

29.- . Proposta de resolució del concurs de subvencions adreçat a entitats ciutadanes per activitats de
Festa Major i Santa Magdalena, any 2016.

30.- Proposta de resolució parcial del concurs de subvencions de l'àmbit d'Acció Social i Ciutadania
(Acció Social, Esports, Infància i Joventut, Nova Ciutadania i Salut Pública, any 2016.

31.- Proposta d’adjudicació del contracte consistent en la gestió, mitjançant concessió administrativa,
del servei públic de la “Llar d’infants municipal Montesa”.

32.- Proposta de pròrroga i modificació del contracte relatiu a la gestió, mitjançant concessió
administrativa, del servei públic de l’escola municipal d’art.

33.- Proposta d’adjudicació del contracte menor relatiu al servei d’informació, orientació i
assessorament per a l'ocupació, mobilitat internacional i la formació acadèmica de l’oficina jove
d'emancipació a Esplugues de Llobregat.



34.- Proposta d'acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona en concepte de
"Programa complementari de Serveis Socials Bàsics, Cohesió Social i Emergència Energètica", en el
marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019".

35.- Proposta d'acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona en concepte de
"Programa complementari d'escolarització en primera infància per al curs 2015-2016", en el marc del
Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019".

36.- Proposta per donar compte de la presentació d’una sol·licitud de subvenció a la Generalitat de
Catalunya per a la Xarxa d’Impulsors del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, any 2016.

37.- Proposta d’aprovació d’una aportació econòmica al Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament en concepte de quota de socis, any 2016.

38.- Proposta d’aprovació d’un conveni de col·laboració amb l’entitat ASSOCIACIÓ ESPORTIVA
PENYA ESPLUGUES.

39.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat L'AVENC CENTRE
CULTURAL en concepte de justificació de la subvenció rebuda per la seva Proramació anual (part
esportiva), any 2015.

40.- Proposta d'aprovació d'una subvenció a favor de l'entitat L'AVENC CENTRE CULTURAL en
execució del conveni en vigor (activitats esportives), any 2016.

Precs i preguntes.


		2016-07-21T21:19:37+0200
	CPISR-1 Maria del Pilar Diaz Romero




