
JGL 36/2016

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 21 d’octubre 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. 31/16 corresponent a la sessió ordinària de data 16 de
setembre de 2016.

TERRITORI I SOSTENIBILITAT

2.- Proposta d’aprovació de la certificació final de les obres de renovació de la Rambla del Carme,
d’aquesta població.

3.- Proposta d’aprovació d’expedient de contractació, mitjançant procediment obert i dels plecs de
clàusules administratives, relatiu a les obres d’adequació de les àrees de jocs infantils del Parc Pou
d’en Fèlix i del Petit Parc de l’Amistat d’Esplugues de Llobregat.

4.- Proposta d’aprovació d’expedient de contractació, mitjançant procediment obert i dels plecs de
clàusules administratives, relatiu a les obres ordinàries de reforma i millora de l’accessibilitat del carrer
Vicenç Bou entre el carrer Eduard Toldrà i l’Avinguda Isidre Martí d’Esplugues de Llobregat.

5.- Proposta d'adjudicació del contracte de les obres de reparació del col·lector en el Parc dels
Torrents. (Exp G451-2016-010).

6.- Proposta per declarar com a suficient la documentació presentada per RADICAL STANDARD, S.L.,
en la qual efectua el tràmit de comunicació de l’activitat de serigrafia i comerç telemàtic de
productes tèxtils i accessoris al local ubicat al carrer Gall, núm. 1, local 2A, d’aquesta població.
(Exp. T120-2016-00090).

7.- Proposta per declarar com a suficient la documentació presentada per ÁNGELA MARÍA MERA
GASPAR, en la qual efectua el tràmit de comunicació de l’activitat d’agència de viatges al local
ubicat al carrer Maladeta, núm. 1, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00021).

8.- Proposta de concessió de llicència a ALVARADA IMPORTA,S.L per executar l’enderroc d’una
nau industrial entre mitgeres a la finca ubicada al carrer Doctor Manuel Riera, núm. 13-15,
d’aquesta població. (Exp. T032-2016-32).

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS



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

10.- Proposta de devolució de fiança per a la venda directa d’un lot de vehicles declarats efectes no
utilitzables a l’empresa Reciclajes y Containers Escudero, SL.

11.- Proposta de resolució de sol·licituds de subvencions per afavorir la reactivació econòmica i la
creació d’ocupació a Esplugues de Llobregat.

12.- Proposta de resolució d’una sol·licitud d’assignació econòmica destinada a la contractació, per
empreses i entitats, de persones en situació d’atur residents a Esplugues de Llobregat (Supersan
Esplugues SCP).

13.- Proposta d'aprovació del Conveni de pràctiques amb dos alumnes de l’INS Miquel Martí i Pol de
Cornellà de Llobregat i l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat.

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

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA

15.- Proposta de devolució de la fiança dipositada per l'entitat ASSOCIACIÓ PER A LA CREACIÓ
D'ESTUDIS I PROJECTES SOCIALS (CEPS), corresponent a la contractació del servei de mediació
ciutadana i comunitària d'Esplugues de Llobregat, anys 2014 i 2015.

16.- Proposta de devolució de la fiança dipositada per l'empresa LAIONRIC, S.L., corresponent a la
contractació d'un operador que produís l'espectacle "Concert de Festa Major", amb la cantant Edurne,
dins del Programa d'actes de la Festa Major 2016.

17.- Proposta d’aprovació d’una subvenció a favor de l’ESCOLA ISIDRE MARTI per al
desenvolupament del projecte “Dotació de Laboratori Elèctric a la Comunidad Segundo Montes, El
Salvador”, any 2015.

18.- Proposta d'aprovació d'una subvenció a favor de l'entitat ASSOCIACIÓ AMICS DE LA MICOLOGIA
D'ESPLUGUES en execució del conveni en vigor, any 2016.

19.- Proposta d'aprovació d'una subvenció a favor de l'entitat COLLA DE DIABLES D'ESPLUGUES DE
LLOBREGAT per al desenvolupament de l'activitat "Exposició 5 anys", any 2016.

20.- Proposta d'aprovació d'una subvenció a favor de l'entitat COLLA DE DIABLES D'ESPLUGUES DE
LLOBREGAT per al desenvolupament de l'activitat "Mostra de balls parlats i versots", any 2016.

21.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l’entitat I.E.S. LA MALLOLA en



concepte de justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament de l’activitat “Intercanvi
Esplugues-Ahrenburg”, any 2016.

22.- Proposta de resolució de sol·licituds d’ajuts econòmics, dins l’àmbit d’acció social, curs 2016-
2017, en concepte de beques de menjador d'escoles bressol

23.- Proposta de resolució de sol·licituds de tarifació social, curs 2016-2017, en concepte
d’assistència de menors a les escoles bressols municipals.

24.- 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.

Precs i preguntes.
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