
JGL 18/16

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 13 de maig 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. 14/16 corresponent a la sessió ordinària de data 15 d’abril de
2016.

TERRITORI I SOSTENIBILITAT

2.- Proposta per declarar suficient la documentació presentada per ERIKA GONZÁLEZ PERELLA,
sobre la comunicació de l’inici de l’activitat de centre de ioga que es desenvolupa al local ubicat al
carrer Mestre Joan Corrales, núm. 44. (Exp. T120-2015-00125).

3.- Proposta per prendre en consideració l’informe sobre prevenció d’incendis emès pels Serveis
Tècnics Municipals amb relació a l’activitat de comerç al detall d’electrodomèstics que es
desenvolupa al local ubicat al carrer Dr. Manuel Riera, núm. 44-46, sol·licitat per LUIS CAMACHO, S.L.
(Exp. T120-2016-00029).

4.- Proposta per declarar suficient la documentació presentada per VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.,
sobre la comunicació de l’inici de l’activitat d’estació base de telefonia mòbil, a la infraestructura
ubicada al carrer Molí, núm. 38, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00032).

5.- Proposta per prendre en consideració l’informe sobre prevenció d’incendis emès pels Serveis
Tècnics Municipals amb relació a l’activitat d’oficines privades de gestió administrativa
d’empresa de recanvis d’automoció (sense accés de públic) que es desenvolupa al local ubicat
al carrer Mestre Joan Corrales, núm. 59-61, sol·licitat per VETURILLO, S.A. (Exp. T120-2016-00034).

6.- Proposta d’adjudicació del contracte menor consistent en el servei de manteniment normatiu de les
instal·lacions d’alta tensió de l’edifici La Baronda d’Esplugues de Llobregat. (exp. G454-216-019).
7.- Proposta d'aprovació d'expedient de contractació i plecs de condicions relatius al subministrament,
mitjançant procediment negociat sense publicitat, de bateries en règim de lloguer pels vehicles
elèctrics municipals. (exp.G455-2016-013).

8.- Proposta d’acceptació de l’aportació de l'Àrea Metropolitana de Barcelona dins el Programa



d’Actuacions Municipals de Millora Urbana 2016-2019, i de sol·licitud d’una subvenció per despeses
de caràcter corrent.

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

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

10.- Proposta consistent en donar compte de la Interlocutòria del Tribunal Suprem Sala Civil de data
27/04/2016, recurs núm. 8/2016.

11.- Proposta d’adhesió de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat al projecte “Promoure l’ocupació a
la indústria local al Baix Llobregat-2ª fase” en el marc de la subvenció de la Diputació de Barcelona
per a promoure l’ocupació a la indústria local, convocatòria 2016/2017.

12.- Proposta de requeriment del dipòsit de fiança a una empresa licitadora en el procediment
negociat sense publicitat del servei de suport als serveis auxiliars a l’equipament municipal de l’Espai
Baronda.

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA

13.- Proposta d’aprovació del document de barems i criteris per a l’atorgament d'ajuts familiars i
econòmics de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, curs 2016-2017.

14.- Proposta de declaració de la no admissió a tràmit de diferents sol·licituds de subvenció, any
2016.

15.- Proposta de requeriment de fiança dins el contracte relatiu al servei de recollida, dipòsit, custòdia
i adopció d'animals de companyia.

16.- Proposta d'aprovació d'una subvenció a favor de l'entitat ASSOCIACIÓ PER LA LLUITA CONTRA
LES MALALTIES DEL RONYÓ (ALCER) en execució del conveni en vigor, any 2016.

17.- Proposta d'aprovació d'una subvenció a favor de l'entitat ASSOCIACIÓ DE DONES EL TALLER
en execució del conveni en vigor, any 2016.

18.- Proposta d'aprovació d'una subvenció a favor de l'entitat ASSOCIACIÓ DE JUBILATS i
PENSIONISTES ESPLAI SANTA MAGDALENA - CENTRE - LA PLANA en execució del conveni en
vigor, any 2016.

19.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'ESCOLA BRESSOL
MONTSERRAT en concepte de justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament de
l'activitat "Sortides escolars", any 2015.

Precs i preguntes.
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