
JGL 25/2016

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 1 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
TERRITORI I SOSTENIBILITAT

1.- Proposta d’aprovació relativa a la modificació del contracte del subministrament de materials per al
manteniment d'instal·lacions que realitza la brigada municipal de l’Ajuntament d’Esplugues de
Llobregat.

2.- Proposta de declaració d'inversions financerament sostenibles.

3.- Proposta d’adjudicació del contracte de l’obra per a l'adequació i millora de l’accessibilitat de
l’encreuament del carrer Ave Maria, camí de Can Nyac i avinguda Ciutat de L’Hospitalet, d’aquesta
població, mitjançant contracte menor.

4.- Proposta d’adjudicació del contracte de l’obra per a l'adequació de la planta primera de la casa
consistorial, mitjançant contracte menor.

5.- Proposta per prendre en consideració l’informe en matèria de prevenció i protecció contra incendis
que els Serveis Tècnics Municipals han emès en data 23/06/2016, amb relació a l’activitat de taller
de reparació i manteniment de vehicles (sense tractament de pintura) del carrer Lluís Millet,
núm. 64-66, bxs. 1a, d’aquesta població, sol·licitat per TEAM GAVA 2015,S.L. (Exp. T120-2016-
00028)

6.- Proposta per declarar com a suficient la documentació presentada per DARÍO ROMÁN ARIAS, en
la qual efectua el tràmit de comunicació de l’activitat de comerç al detall d’articles de perfumeria
al local ubicat al carrer Verge de la Mercè, núm. 18-24, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00033)

7.- Proposta per declarar com a suficient la documentació presentada per 5S DESARROLLO DE
NEGOCIOS, S.L., en la qual efectua el tràmit de comunicació de l’activitat d’oficines immobiliàries al
local ubicat a la plaça Jacinto Benavente, núm. 7, 1r B, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00041)

8.- Proposta per atorgar la certificació de compatibilitat urbanística a FINESTRELLES SHOPPING
CENTRE, S.L. com a pas previ per tramitar el títol acreditatiu per desenvolupar l’activitat de centre
comercial al carrer Sant Mateu, núm. 9, d’aquesta població. (Expedient T074-2016-00001)



RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

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

10.- Proposta d'adjudicació definitiva de la venda directa d'un lot de vehicles de dipòsit municipal per
al seu desballestament i baixa.

11.- Proposta d'aprovació de les Bases de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat per a la sol·licitud i
atorgament d'assignacions econòmiques destinades a la contractació, per empreses i entitats, de
persones en situació d'atur residents a Esplugues, en el marc del Pla Metropolità de suport a les
polítiques socials municipals 2016-2019, convocatòria 2016/2017.

12.- Proposta de sol·licitud de finançament a l'Àrea Metropolitana de Barcelona per a un projecte
anomenat "Assignacions econòmiques a empreses i entitats per la contractació de persones en
situació d'atur", dins la convocatòria 2016/2017, en el marc del Pla Metropolità de suport a les
polítiques socials municipals 2016-2019.

13.- Proposta d'aprovació del Conveni anual de col·laboració amb ETV-Llobregat Televisió, SL.

14.- Proposta d'aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Associació Ceramistes de Catalunya
(ACC), amb motiu dels actes del 47 Congrés de l'Acadèmia Internacional de Ceràmica.

15.- Proposta d'aprovació del contracte menor del servei extraordinari de vigilància privada durant el
mes de juliol.

16.- Proposta d'aprovació de la memòria de seguretat corresponent a un concert a celebrar el dia 3
de juliol de 2016.

17.- Proposta d'aprovació d'un Conveni de pràctiques amb un/a alumne/a de Fundesplai i
l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat.

18.- Proposta d'aprovació d'un Conveni de pràctiques amb un/a alumne/a del Centre d'Estudis de
l'Esplai i l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat.

19.- Proposta consistent en donar compte de sentència del Jutjat Contenciós Administratiu 3 de
Barcelona.

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA

20.- Proposta d'adjudicació del contracte relatiu al servei de gestió de colònies urbanes controlades
de gats de carrer.

21.- Proposta d'adjudicació del contracte menor consistent en la realització d'un concert amb el grup
"Fundación Tony Manero", dins del Programa d'actes de la Festa Major 2016.

22.- Proposta d'aprovació de l'aportació econòmica a favor de l'entitat CLUB DE FUTBOL CAN



VIDALET en concepte de tasques de neteja, manteniment i funcionament ordinari del Camp de futbol
municipal "El Molí".

23.- Proposta d'aprovació d'un conveni de col·laboració amb la FUNDACIÓ PERE TARRÉS per a la
realització del programa "Cap infant sense colònies", any 2016.

24.- Proposta relativa al recurs interposat per l'entitat CENTRO CULTURAL ANDALUZ PLAZA
MACAEL contra resolució desestimatòria d'ajuts econòmics per a la integració de menors en concepte
de beques d'activitats esportives, curs 2015-2016.

25.- Proposta d'aprovació d'un conveni de col·laboració, amb caràcter plurianual, entre l'Ajuntament
d'Esplugues de Llobregat i l'entitat PENYA MOTERA CILINDROS REBELDES , any 2016.

26.- Proposta d'aprovació d'una subvenció a favor de l'entitat ASSOCIACIÓ CLUB D'ESPLAI PUBILLA
CASES - CAN VIDALET en concepte d'aportació municipal a conveni en vigor per al desenvolupament
del programa d'activitats casal d'estiu infantil i jove, any 2016.

27.- Proposta d'aprovació d'una subvenció a favor de l'entitat ASSOCIACIÓ L'AVENÇ CENTRE
CULTURAL en concepte d'aportació municipal a conveni en vigor (activitats culturals i d'acció social),
any 2016.

28.- Proposta d'aprovació d'una subvenció a favor de l'entitat ESPLUGA VIVA en concepte d'aportació
municipal a conveni en vigor per al desenvolupament del programa d'activitats casal d'estiu infantil ,
any 2016.

29.- Proposta d'aprovació d'una subvenció a favor de l'entitat GRUP D'ESPLAI ESPURNES en
concepte d'aportació municipal a conveni en vigor per al desenvolupament del programa d'activitats
casal d'estiu infantil , any 2016.

30.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat ASSOCIACIÓ DIAS en
concepte de justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament del projecte de participació
comunitària : Brigadistes: Colòmbia.

31.- Proposta de resolució de sol·licituds d'ajuts econòmics, dins l'àmbit d'acció social, curs 2015-
2016, en concepte de beques de Casal Jove.

32.- Proposta de resolució de sol·licituds d'ajuts econòmics, dins l'àmbit d'acció social, curs 2015-
2016, en concepte de beques de Casal d'Estiu.

33.- Proposta de resolució de sol·licituds d'ajuts econòmics, dins l'àmbit d'acció social, curs 2015-
2016, en concepte de beques de Casal de Menuts.

34.- Proposta de resolució de sol·licituds d'ajuts econòmics, dins l'àmbit d'acció social, curs 2015-
2016, en concepte de beques de Campus Esportiu.



35.- Proposta de resolució de sol·licituds d'ajuts econòmics, dins l'àmbit d'acció social, curs 2015-
2016, en concepte de beques de Casal Esportiu.

Precs i preguntes.
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