
JGL 27/2016

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 15 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. 23/16 corresponent a la sessió ordinària de data 17 de juny de
2016.

TERRITORI I SOSTENIBILITAT

2.- Proposta per desestimar les al·legacions formulades i aprovar definitivament la modificació dels
Estatuts de la Junta de Compensació del Pla Parcial Urbanístic en el Sector afectat pel soterrament de
les línies aèries elèctriques d’alta tensió de FECSA. (Exp. T018-2014-001).

3.- Proposta d’adjudicació del servei de manteniment de les instal·lacions tèrmiques del Poliesportiu
Les Moreres, mitjançant contracte menor. (exp. G454-2016-037).

4.- Proposta d’adjudicació del servei de manteniment normatiu dels equips de seguretat (anti-intrusió,
videovigilància i CCTV) del Poliesportiu Les Moreres, mitjançant contracte menor. (exp. G454-2016-
035).

5.- Proposta d’adjudicació del servei de manteniment dels equips de la instal·lació d’aigua freda
sanitària del Poliesportiu Les Moreres, mitjançant contracte menor. (exp. G454-2016-036).

6.- Proposta d’adjudicació del servei de manteniment de les instal·lacions contra incendis del
Poliesportiu Les Moreres, mitjançant contracte menor. (exp. G454-2016-034).

7.- Proposta d’adjudicació del servei de verificació de la instal·lació elèctrica de baixa tensió del
Poliesportiu Les Moreres, mitjançant contracte menor. (exp. G454-2016-033).

8.- Proposta de requeriment de dipòsit de fiança definitiva relativa al contracte del servei de
manteniment de les fonts ornamentals municipals de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat (exp.
G454-2016-023).

9.- Proposta de requeriment de dipòsit de fiança definitiva relativa al contracte del servei de suport a
les unitats operatives de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat per al muntatge d’actes a la via
publica i edificis municipals. (exp. G454-2016-021).



10.- Proposta relativa a la modificació del contracte del servei de manteniment de les instal·lacions de
protecció contra incendis i seguretat dels equipaments de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.
(exp. G454-2015-005).

11.- Proposta d'aprovació relativa a la resolució del contracte d’obres de reparació del col·lector en el
parc dels Torrents d’Esplugues de Llobregat.

12.- Proposta d’aprovació d’expedient de contractació i plecs de clàusules administratives particulars,
mitjançant procediment obert, de les obres de reparació del col·lector en el parc dels Torrents.

13.- Proposta d’aprovació inicial de la modificació puntual del Pla Especial d’equipaments i ordenació
volumètrica per a l’ampliació d’un centre hospitalari per a la construcció d'un centre mèdic per a
consultes externes al carrer Sant Mateu, 24-26. (Exp. T010-2016-003).

14.- Proposta per declarar com a suficient la documentació presentada per ANNA BUSTOS PUIG, en
la qual efectua el tràmit de comunicació de l’activitat de perruqueria, estètica, moda i
complements a l’avinguda Isidre Martí, núm. 6, d’aquesta població. (Exp. T120-2015-72).

15.- Proposta per declarar com a suficient la documentació presentada per HF BAFER GROUP, S.L.,
en la qual efectua el tràmit de comunicació de l’activitat de compra i venda de vehicles (oficina
telemàtica) al carrer Sant Francesc Xavier, núm. 41, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-53).

16.- Proposta per declarar com a suficient la documentació presentada per EVELIO MARTÍNEZ
JUSTICIA, en la qual efectua el tràmit de comunicació de l’activitat d’instal·lació, manteniment i
reparació d’equips electrònics i de telecomunicacions, al local ubicat al carrer Mestre Joan
Corrales, núm. 40, bxs 1a, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-20).

17.- Proposta per declarar com a suficient la documentació presentada per VETURILO, S.A., en la
qual efectua el tràmit de comunicació de l’activitat d’oficines privades de gestió administrativa
d’empresa de recanvis d’automoció (sense accés de públic) al local ubicat al carrer Mestre
Joan Corrales, núm. 59-61, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-34).

18.- Proposta per declarar com a suficient la documentació presentada per MANIPULADOS Y
MONTAJES JRO, S.L., en la qual efectua el tràmit de comunicació de l’activitat de muntatge de
productes relacionats amb la il·luminació al local ubicat al carrer Esmaragda, núm. 19-21, 1r 1a,
d’aquesta població. (Exp. T120-2016-9).

19.- Proposta per acordar la incoació d'expedient sancionador i l'adopció de mesures cautelars contra
E-89M ZEREP, S.L., amb relació a l'activitat de bar musical del carrer Antoni Gaudí, núm. 6, d'aquest
municipi. (Exp. T084-2016-1).

20.- Proposta d’aprovació d’informe previ sobre l’autorització amb caràcter provisional i a precari
d’obres i usos, per a la instal·lació d’un centre docent de benestar animal i naturalesa a la finca
situada al carrer Jacint Esteva Fontanet núm. 106 cantonada August Font Carreras, d’aquesta
població, sol·licitat per SOS GALGOS. (Exp. T032-2016-26).



RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

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

22.- Proposta d'aprovació del Padró de la Taxa per parades de mercats ambulants corresponent al
segon semestre de 2016.

23.- Proposta de personació en el recurs contenciós administratiu procediment abreujat núm.
430/2015-V del Jutjat contenciós administratiu núm. 5 de Barcelona, relatiu a infracció de circulació.

24.- Proposta d’aprovació del PAU per a la celebració del correfoc de les Festes de Santa Magdalena
2016.

25.- Proposta de requeriment del dipòsit de fiança a una empresa licitadora en el procediment obert,
amb tràmit d’urgència, del contracte de servei de distribució de publicacions municipals.

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 d'adjudicació del contracte de subministrament d’equips d’electrònica de xarxa per als
nous CPD de l’edifici municipal La Baronda, tramitat mitjançant procediment negociat.

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA

28.- Proposta d’aprovació d’expedient de contractació i plecs de condicions relatius a la realització de
l’espectacle “Concert Estrella” amb la cantant Edurne, dins el Programa d’actes de la Festa Major
2016, mitjançant procediment negociat sense publicitat.

29.- Proposta d’aprovació d’un conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona per al
desenvolupament del Programa de suport als ens locals per a l’impuls de serveis de mediació
ciutadana, any 2016.

30.- Proposta d'adjudicació del contracte menor consistent en la realització de l'espectacle Piromusical
dins del Programa d'actes de la Festa Major 2016.

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

32.- Proposta d’aprovació d’un conveni de col·laboració amb l’entitat FUTBOL ASSOCIACIÓ
ESPLUGUENC.

33.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat ASSOCIACIÓ AMICS DE LA
MICOLOGIA en concepte de justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament de la seva



Programació anual, any 2015.

34.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat ASSOCIACIÓ ESPORTIVA
PENYA ESPLUGUES en concepte de justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament de
l’activitat “1r Torneig Ciutat Esplugues futbol sala, categoria cadet masculí i femení”, any 2015.

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

36.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat ASSOCIACIÓ FAMILIARS
ALZHEIMER BAIX LLOBREGAT en concepte de justificació de la subvenció atorgada per al
desenvolupament de la seva Programació anual, any 2015.

37.- Proposta d’aprovació d’una subvenció a favor de l’entitat ASSOCIACIÓ FAMILIARS ALZHEIMER
BAIX LLOBREGAT en execució del conveni en vigor, any 2016.

38.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat CENTRE D'ESTUDIS
COMARCALS DEL BAIX LLOBREGAT en concepte de justificació de la subvenció atorgada per al
desenvolupament de la seva Programació anual, any 2015.

39.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat CENTRO EXTREMEÑO
MUÑOZ TORRERO en concepte de justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament de
la seva Programació anual, any 2015.

40.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat CLUB NATACIÓ
ESPLUGUES en concepte de justificació de les subvencions atorgades per al desenvolupament de les
activitats “Participació als campionats d’Espanya de natació d’estiu, categoria aleví” i “Participació als
campionats d’Espanya de natació d’hivern, categoria infantil i juvenil”, any 2015.

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

42.- Proposta de resolució de sol·licituds d’ajuts econòmics, dins l’àmbit d’esports, en concepte de
natació escolar, curs 2015-2016.

43.- Proposta de resolució de sol·licituds d’ajuts econòmics, dins l’àmbit d’acció social, curs 2015-
2016, en concepte de beques d’assistència a Esplais de Lleure.

44.- Proposta de resolució de sol·licituds d’ajuts econòmics, dins l’àmbit d’acció social, curs 2015-
2016, en concepte de beques d’activitats esportives.

45.- Proposta de modificació de l'acord aprovat per la Junta de Govern Local en sessió de l'1 de juliol
de 2016, relatiu a l'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.



Precs i preguntes.
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