
JGL 19/2016

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 20 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 les actes núm. 15/16 corresponent a la sessió ordinària de data 22 d’abril
de 2016 i núm. 16/16 corresponent a la sessió ordinària de data 29 d’abril de 2016.

TERRITORI I SOSTENIBILITAT

2.- Proposta d’autorització a ANTONIO TORRES ÀLVAREZ, per a la realització els dies 23 i 24 de juny
d’una actuació extraordinària consistent en una activitat musical al bar – restaurant ubicat al carrer
Antoni Gaudi, núm. 9 tda. 2a. (Exp. Act. 130/04).

3.- Proposta de concessió de llicència a JOSEFA FEIJOO RODRÍGUEZ, per a l’ampliació temporal de
l’activitat de bar amb la instal·lació d’una terrassa amb taules i cadires ubicat al carrer Carme, núm. 69
bxs. (Exp.162/1997).

4.- Proposta per aixecar el cessament voluntari i temporal sol·licitat per Yeranny Pérez del bar
musical ubicat al carrer Ave Maria, núm.6, d’aquesta població, donar l’ assabentat i conforme amb la
transmissió del títol acreditatiu i considerar legalitzada la situació i activitat únicament de bar (Exp.
T120-2010-113).

5.- Proposta de concessió de llicència a la CONGREGACIÓN DE LOS LEGIONARIOS DE CRISTO, per
executar obres corresponents a la 1a fase etapa 2 de construcció d’un edifici per destinar-ho a l’ús
docent a la finca del carrer Manuel Florentín, núm. 26. (Exp. T032-2014-3).

6.- Proposta de modificació no substancial de la llicència atorgada a GLABER 2000, SL., per l’exercici
d’una activitat de centre de transferència d’olis vegetals al local ubicat a l’Avinguda Cornellà,
núm. 132, 4t.2a. (Exp. T120-2014-12).

7.- Proposta d’aprovació d’una pròrroga del termini d’execució de les obres d’instal·lació d’un
ascensor i adequació dels espais comuns del Casal de cultura Robert Brillas , d’aquesta població.

8.- Proposta d’aprovació d’expedient de contractació, mitjançant procediment obert amb regulació
harmonitzada i dels Plecs de condicions, relatius al servei de suport a les Unitats Operatives per al
muntatge d’actes i trasllats de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.



9.- Proposta d’aprovació de la qualificació urbanística de la finca situada al carrer Jaume Huguet,
núm. 10, sol·licitada pel Sr. Ivan López Zamora. (T019-2016-00013).

10.- Proposta d’aprovació de la qualificació urbanística de la finca situada carrer Bartomeu Bermejo,
parcel·la C cantonada carrer Ferrer i Bassa, sol·licitada per l’empresa THANK’S 2 SPORT, S.L. (T019-
2016-00005).

11.- Proposta d’aprovació de la qualificació urbanística de la finca situada al carrer Priorat, núm. 18-
20, sol·licitada per la Sra. Maria Teresa Monteys Linás (T019-2016-00010).

12.- Proposta de nomenament de tècnics municipals supervisors de les obres del camí per a la
connexió ciclable entre Barcelona i Esplugues de Llobregat per l’Avinguda Diagonal, als termes
municipals de Barcelona i Esplugues de Llobregat.

13.- Proposta d’aprovació de la certificació final de les obres d’adequació de la Plaça Macael.

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

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

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

16.- Proposta d'aprovació de la resta d’abonament de la paga extra de desembre de 2012 al personal
funcionari i laboral d’aquest Ajuntament.

17.- Proposta de resolució de la sol·licitud d’ingrés a l’espai “Esplugues Coworking” presentada pel Sr.
Miguel Gómez Peregrina.

18.- Proposta de requeriment del dipòsit de fiança a una empresa licitadora en el procediment obert
del servei d'explotació dels espais publicitaris de les publicacions municipals "El Pont d'Esplugues" i
"l'Agenda cultural i d'activitats d'Esplugues".

19.- Proposta d’adjudicació en el procediment obert per a la contractació del subministrament en
règim de lloguer, sense opció de compra, de 38 equips nous multifunció destinats a cobrir les
necessitats de diferents ubicacions de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i un programari de
gestió integral dels equips.

20.- Proposta d'aprovació d'expedient de contractació i plecs de condicions relatius al
subministrament d’equips d’electrònica de xarxa per als nous CPD de l’equipament municipal Espai
Baronda, mitjançant procediment negociat sense publicitat.

21.- Proposta d’adjudicació en el procediment negociat per a la contractació del servei de suport als
serveis auxiliars de l'equipament municipal de l'Espai Baronda.



ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA

22.- Proposta donant compte de la presentació al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de
la Generalitat de Catalunya dels Projectes d'interés en matèria de serveis socials, altres programes
relatius al Benestar Social i Polítiques d'Igualtat, corresponents al Contracte Programa 2016.

23.- Proposta d’aprovació del document "Estudi bàsic de seguretat de la “Festa de les Rodes 2016”,
elaborat per l’empresa TECTRAM SCP, i subvencionat per la Gerència d’Esports de la Diputació de
Barcelona.

24.- Proposta d'aprovació d'una subvenció a favor de l'entitat ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DISTRICTE I
BARRI CENTRE en execució del conveni en vigor, any 2016.

25.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat ASSOCIACIÓ DE VEÏNS LA
PLANA - MONTESA en concepte de justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament de
la seva Programació anual, any 2015.

26.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat ASSOCIACIÓ DIAS en
concepte de justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament de l'activitat "Suport
educatiu", any 2015.

27.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat CENTRO CULTURAL
ANDALUZ PLAZA MACAEL en concepte de justificació de la subvenció atorgada per al
desenvolupament de les activitats "Carnaval" i "Túnel del terror", any 2015.

28.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat COLLA DE DIABLES
D'ESPLUGUES LES TORIES en concepte de justificació de la subvenció atorgada per al
desenvolupament de la seva Programació anual, any 2015.

29.- Proposta d'aprovació d'una subvenció a l'entitat COLLA DE DIABLES D'ESPLUGUES LES
TORIES en execució del conveni en vigor, any 2016.

30.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat LA PLANA FUTBOL CLUB
en concepte de justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament de l'activitat "Campionat
de Lliga 4a territorial", any 2015.

Precs i preguntes.
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