
JGL 35/2016

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 14 d’octubre 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. 29/16 corresponent a la sessió ordinària de data 29 de juliol
de 2016 i núm. 30/16 corresponent a la sessió ordinària de data 9 de setembre de 2016.

TERRITORI I SOSTENIBILITAT

2.- Proposta d’aprovació de l’informe urbanístic per canvi d’ús situat al carrer Maladeta, núm. 39, 1r
2a, sol·licitat pel Sr. Rafael Linares Sánchez, en representació de la Sra. Maria Vilchez Fernández
(T019-2016-00015).

3.- Proposta d’autorització de la cessió d’ús de la plaça 1630 del soterrani quart del pàrquing de Can
Vidalet, sol·licitat pel Sr. Pedro Felipe Morgadez Herrera.

4.- Proposta d’aprovació de qualificació urbanística per canvi d’ús de la finca situada a l’Avinguda
Cornellà, núm. 13-15, Edifici Symbol Torre A planta L-4. local núm. 12, sol·licitat pel Sr. Ismael Alcalde
Domínguez (T019-2016-0018).

5.- Proposta de declaració d’inversions financerament sostenibles.

6.- Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació per contracte menor de les obres d’enderroc
de l’habitatge existent a la finca municipal de l’Avinguda Isidre Martí, 23, d’aquesta població.

7.- Proposta d'aprovació d'expedient de contractació i plecs de condicions relatius a les obres
ordinàries de reforma i millora de l’accessibilitat del carrer Bruc, entre la Plaça de la Sardana i c/ Sant
Antoni Maria Claret d’Esplugues de Llobregat

8.- Proposta de rectificació d’un error material a l’acord de la Junta de Govern Local de 30 de
setembre de 2016, relatiu a l’adjudicació del contracte d’execució de les obres de millora, renovació i
senyalització de les infraestructures urbanes del municipi d’Esplugues de Llobregat.

9.- Proposta d’aprovació inicial de la Modificació puntual 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 d'aquest municipi presentat per FIATC, Mutua de



Seguros y Reaseguros a Prima Fija. (Exp. T010-2016-003).

10.- Proposta per declarar com a suficient la documentació presentada per BUSINESS VIDA 2012,
S.L., en la qual efectua el tràmit de comunicació de l’activitat de magatzem amb oficines per a una
activitat de neteja industrial al local ubicat al carrer Gall, núm. 21-23, d’aquesta població. (Exp.
T120-2016-00014).

11.- Proposta per declarar com a suficient la documentació presentada per JP DIGITAL PRINT, S.C.P.,
en la qual efectua el tràmit de comunicació de l’activitat de serveis de copisteria, disseny i
impressió digital al local ubicat al carrer Laureà Miró, núm. 261, d’aquesta població. (Exp. T120-
2016-00089).

12.- Proposta per declarar com a suficient la documentació presentada per ESTEFANÍA ROMO
PERALTA, en la qual efectua el tràmit de comunicació de l’activitat de perruqueria al local ubicat al
carrer Josep Miquel Quintana, núm. 44, local 2, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00102).

13.- Proposta per declarar com a suficient la documentació presentada per BEAUTY BY DIA, S.A., en
la qual efectua el tràmit de comunicació de l’activitat de comerç al detall d’articles quotidians no
alimentaris al local ubicat a l’avinguda del Torrent, núm. 34, local 2, d’aquesta població. (Exp. T120-
2016-00084).

14.- Proposta per declarar com a suficient la documentació presentada per FUNDACIÓ PRIVADA
PROA, en la qual efectua el tràmit de comunicació de l’ampliació per canvis no substancials del títol
acreditatiu de l’activitat de residència i centre ocupacional per a disminuïts psíquics, a
l’avinguda de la Miranda, núm. 17-19, d’aquesta població. (Exp. T120-2009-00092).

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

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

16.- Proposta de resolució de sol·licituds de subvencions per afavorir la instal·lació d’activitats
econòmiques i l’ocupació a Esplugues de Llobregat.

17.- Proposta d’adjudicació del contracte menor consistent a l’assistència tècnica per a l’elaboració
d’una memòria que permeti concórrer a la convocatòria per a la concessió de la distinció “Ciudad de
la Ciencia y de la Innovación” corresponent a l’any 2016.

18.- Proposta de sol·licitud de baixa en el servei Esplugues Coworking formulada pel Sr. Daniel
Granados Martín.

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA

19.- Proposta d'adjudicació del contracte menor consistent en el subministrament d'equips de
cardioprotecció (desfibril·ladors) per instal·lar a diferents espais públics d'Esplugues de Llobregat.

20.- Proposta d’acceptació de l'aportació corresponent a l’any 2016, del Contracte Programa 2016-



2019 per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre l'Institut Català de les Dones i l'Ajuntament
d'Esplugues de Llobregat.

21.- Proposta d'aprovació de la sol·licitud d'adhesió de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat al
Programa "Municipi Aliat" d'UNICEF.

22.- Proposta de resolució de sol·licituds d’ajuts econòmics, dins l’àmbit d’acció social, curs 2016-
2017, en concepte de beques de menjador d'escoles bressol.

23.- Proposta de resolució de sol·licituds de tarifació social, curs 2016-2017, en concepte
d’assistència de menors a les escoles bressols municipals.

24.- Proposta de resolució de sol·licituds d’ajuts econòmics, dins l’àmbit d’acció social, curs 2016-
2017, en concepte de beques de menjador escolar.

Precs i preguntes.
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