
JGL 20/2016

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 27 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. 17/16 corresponent a la sessió ordinària de data 6 de maig de
2016.

TERRITORI I SOSTENIBILITAT

2.- Proposta d’aprovació de la qualificació urbanística per canvi d’ús, de local a habitatge, de la finca
situada al carrer Sant Gabriel, núm. 23, sol·licitada pel Sr. Toni Costa Cujó. (T019-2016-00011).

3.- Proposta d’aprovació de la qualificació urbanística de la finca situada al carrer Sant Mateu, núm. 9,
sol·licitada pel Sr. Victor Manuel Gómez Izquierdo, en representació de FINESTRELLES SHOPPING
CENTRE, S.L.. (T019-2016-009).

4.- Proposta d’adjudicació del contracte menor consistent en les obres d’adequació de la instal·lació
elèctrica de l’AAVV de la Plana (C/ Dr. Manuel Riera, 93), d’Esplugues de Llobregat.

5.- Proposta de devolució de la fiança corresponent al contracte de les obres d’adequació i millora de
la Plaça dels Capgrossos, d’aquesta població.

6.- Proposta de devolució de la fiança corresponent al contracte de serveis de Direcció d’Obra i
Control de qualitat de l’execució de les obres de construcció del Poliesportiu Les Moreres.

7.- Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i
l’Àrea Metropolitana de Barcelona per al finançament de les obres del projecte de reurbanització de
l’Avinguda del Torrent al terme municipal d’Esplugues de Llobregat i del carrer Severo Ochoa al terme
municipal de l’Hospitalet de Llobregat, entre les rotondes de Jacinto Benavente i la del carrer Verge
de la Mercè.

8.- Proposta d’aprovació d’una pròrroga del termini d’execució de les obres d’urbanització del pla
especial de reforma interior Finestrelles Nord.

9.- Proposta relativa a l’expropiació d’una porció de terreny situada a la finca del carrer Menta, 11,



d’aquesta població.

10.- Proposta d’aprovació de la certificació final de les obres de millora en la infraestructura del servei
de sanejament del barri del Gall; carrer Lluis Millet (entre Sabina Mitjavila i Isaac Albeniz) i carrer Enric
Granados.

11.- Proposta d’aprovació de la certificació final de les obres d’adequació i millora de l’accessibilitat de
l’encreuament del carrer Narcís Monturiol amb el carrer Alegria d’Esplugues de Llobregat.

12.- Proposta d’aprovació de la certificació final de les obres d’adequació de mur i escales a la vorera
oest del carrer Molí, entre el passatge de la plaça Macael i el carrer Jocs Florals, d’Esplugues de
Llobregat.

13.- Proposta d’aprovació de la certificació final de les obres d’adequació i millora de l’accessibilitat de
l’encreuament del carrer Llevant, carrer Mar i avinguda Ciutat de l’Hospitalet, d’aquesta població.

14.- Proposta d’aprovació de la certificació final de les obres de remodelació del carrer Santa Rosa,
d’aquesta població.

15.- Proposta per aixecar l'ordre de cessament imposada a LA CUADRA PIZZA, S.L., amb relació a
l'activitat de pizzeria (comerç al detall i expedició i lliurament a domicili) del carrer Mestre
Joaquim Rosal, núm. 26, d'aquesta població, i per declarar suficient la documentació presentada per
finalitzar la tramitació de l'expedient. (Exp. T120-2010-126).

16.- Proposta de concessió de llicència a PROMOCIONES RUVE, SL., per instal·lar l’activitat
d’autorentat de vehicles i exposició i venda de vehicles industrials al carrer Vic, núm. 8-10
(Exp. T120-2015-108).

17.- Proposta d’actualització de la llicència de l’activitat de fabricació de productes farmacèutics i
cosmètics, amb centre d’investigació i desenvolupament farmacològic i altres activitats
complementàries del carrer Joan XXIII, núm.10, d’aquesta població, tramitada per FERRER
INTERNACIONAL,S.A. (Exp. T076-2013-008).

18.- Proposta per prendre en consideració l’informe sobre prevenció d’incendis emès pels Serveis
Tècnics Municipals amb relació a l’activitat de magatzem i preparació de comandes d’articles per
a mascotes i farciment de coixins i llits per a mascotes al local ubicat al carrer Verge de la
Paloma, núm. 40, sol·licitat per LUNA SUPPLIES, S.L. (Exp. T120-2016-00035).

19.- Proposta per declarar suficient la documentació aportada per LUCIANA STEFANIA COTEA, sobre
la comunicació de l’inici de l’activitat de comerç al detall de fruites i verdures al local ubicat al
carrer Laureà Miró, núm. 265-267, local 1. (Exp. T120-2016-030).

20.- Proposta per suspendre la tramitació de l’expedient per atorgar la llicència d’activitats sol·licitada
per BIG FISH CATERING,S.L. de bar restaurant amb salons per a events, de l’edifici denominat La
Masia situat a l’Av. Països Catalans, núm. 110 d'aquesta població. (Expedient T120-2016-42).



21.- Proposta per suspendre la tramitació per a legalitzar les obres menors executades per BIG
FISH CATERING,S.L. de reparació de coberta i façana de l’edifici denominat La Masia destinat a ús de
bar restaurant amb salons per a events, situat a l’Av. Països Catalans, núm. 110 d'aquesta població.
(Expedient T033-2016-008).

22.- Proposta de modificació de 2 punts de l'acord de la Junta de Govern Local de data 20/5/2016 on
es concedia 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).

23.- Proposta per suspendre la tramitació de la llicència d’obres sol·licitada per FERRAN VALENCIA
GÓMEZ de construcció d’ un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina a la finca situada al carrer
Juan de la Cierva , núm. 13 bis d'aquesta població. (Expedient T032-2016-23).

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

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

25.- Proposta d’aprovació del PAU de la festa del parc dels Torrents, d’aquesta població.

26.- Proposta d'aprovació d'expedient de contractació, mitjançant procediment obert i tràmit
d’urgència i dels plecs de condicions relatius al servei de distribució de publicacions municipals.

27.- Proposta consistent en donar compte de sentència del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya.

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA

28.- Proposta de resolució del recurs de reposició plantejat per l’entitat CLUB PATINATGE ARTÍSTIC
ESPLUGUES.

29.- Proposta de correcció de l’errada material detectada a l’acord de la Junta de Govern Local de
data 1 d’abril de 2016 relatiu a la devolució de fiança dins el contracte de servei de suport
professional per aquelles activitats que requereixen mitjans audiovisuals.

30.- Proposta d’aprovació d’una despesa a favor de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, dins el
conveni de col·laboració entre l’AMB i l’Ajuntament de Barcelona per tal de poder garantir i dotar als
municipis de l’Àrea dels serveis assistencials en l’àmbit d’emergències socials.

31.- Proposta d'aprovació de la pròrroga del conveni de col·laboració amb l'ASSOCIACIÓ PER A LES
NACIONS UNIDES A ESPANYA, any 2016.

32.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l’entitat ASSOCIACIÓ CLUB
D’ESPLAI PUBILLA CASES CAN VIDALET en concepte de justificació de la subvenció atorgada per al
desenvolupament de l’activitat “Casal d’estiu infantil Prat de la Riba”, any 2015.



33.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l’entitat ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE
LA PLANA en concepte de justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament de l’activitat
“Carnaval”, 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
la seva Programació anual, any 2015.

35.- 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 la seva Programació anual, any 2015.

36.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l’entitat CLUB PETANCA
RECREATIVO ESPLUGUES en concepte de justificació de la subvenció atorgada per al
desenvolupament de l’activitat “Petanca”, any 2015.

37.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l’entitat ESPLUGUES SENSE
BARRERES en concepte de justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament de les
activitats “Neurorehabilitació, Sensibilització i Logopèdia”, any 2015.

38.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per ETV-LLOBREGAT TV, S.L. en
concepte de justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament de l’activitat “Producció,
realització i emissió de continguts audiovisuals dedicats al municipi d’Esplugues de Llobregat”, any
2015.

39.- 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 Casal d'Estiu.

40.- 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 Casal esportiu.

Precs i preguntes.
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