
JGL 05/16

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 5 de febrer 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. 47/15 corresponent a la sessió ordinària de data 29 de
desembre de 2015 i núm. 2/16 corresponent a la sessió ordinària de data 15 de gener de 2016.

TERRITORI I SOSTENIBILITAT

2.- Proposta per declarar suficient la documentació aportada per CRISTINA ORTIZ LOZANO, sobre la
comunicació de l’inici de l’activitat d’agència de viatges al local del carrer Àngel Guimerà, núm. 39,
local 3. (Exp. T120-2015-121).

3.- Proposta per declarar suficient la documentació aportada per GAOJIE JIN, sobre la comunicació de
l’inici de l’activitat de comerç al detall de bijuteria i complements al local de l’avinguda d’Isidre Martí,
núm. 20. (Exp. T214-2013-21).

4.- Proposta per prendre en consideració l’informe sobre prevenció d’incendis emès pels Serveis
Tècnics Municipals amb relació a l’activitat d’oficines comercials, tecnològiques, administratives, de
tractament audiovisual de la imatge publicitària i màrqueting al local ubicat al carrer Gaspar Fàbregas,
núm. 81, planta 2a, sol·licitat per COBEGA EMBOTELLADOR, S.L. (Exp. T120-2016-00005).

5.- Proposta per denegar la sol·licitud presentada per ANTONIA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ demanant
autorització per habilitar amb diversos serveis complementaris un solar privat adjacent a la terrassa de
l’activitat de bar que desenvolupa al carrer Lleialtat, núm. 23-25. (Exp. 60/07).

6.- Proposta per donar la conformitat a la documentació i justificacions addicionals amb relació a les
mesures correctores implantades per PROYECTOS Y DESARROLLOS BCN, S.L., al bar- restaurant
associat al Centre Cultural i Recreatiu L’Avenç del carrer Josep Campreciós, núm. 6-10 amb carrer
Àngel Guimerà, núm. 27-29. (Exp. 171/04).

7.- Proposta per aixecar l’ordre de cessament de l’ús de la cuina i zones de preparació d’aliments i
declarar suficient la documentació i justificacions presentades per GLADYS MARINA CAIZA



SANGUCHO amb relació a l’activitat de bar- restaurant del carrer Jaume Pros, núm. 9. (Exp. 150/97).
8.- Proposta d’adjudicació del contracte menor consistent en el subministrament i instal·lació d’una
senyalització complementària de la Ruta Històrica Turística “De la mà d’Esplugues”. (exp. G455-2016-
001).

9.- Proposta d’adjudicació del contracte menor consistent en el servei de direcció d’obra del projecte
executiu d’instal·lació de climatització geotèrmica de l’edifici de la Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues
(exp. G454-2016-001).

10.- Proposta de sol·licitud de conveni de col·laboració amb l’agència de l’habitatge de Catalunya per
a la tramitació d’expedients de prestacions especials i urgents pel pagament de l’habitatge; la
tramitació de prestacions pel pagament de lloguers, i d’altres derivats dels programes socials
d’habitatge.

11.- Proposta relativa a la incoació de l’expedient de declaració de situació anòmala dels habitatges
titularitat de Aliseda S.A.

12.- Proposta relativa a la incoació de l’expedient de declaració de situació anòmala de l’habitatge
titularitat de Banco Bilbao Vizcaya S.A.

13.- Proposta relativa a la incoació de l’expedient de declaració de situació anòmala dels habitatges
titularitat de Sareb Sociedad Gestión de Activos.

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

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

15.- Proposta de devolució de la fiança dipositada per la mercantil SMS 91, S.L., corresponent al
contracte relatiu al servei de distribució de les publicacions municipals (anys 2012-2013).

16.- Proposta d'adjudicació d'un contracte menor consistent en el servei d'internet centralitzat a la
Casa de la Vila.

17.- Proposta consistent en donar compte de la presentació de la justificació de la subvenció atorgada
pel Servei d’Ocupació de Catalunya per a tres cursos de formació ocupacional, any 2014 (Ordre
EMO/314/2014).

18.- Proposta d’aprovació del Pla d’autoprotecció de la celebració del dimecres de cendra a la plaça
de la Bòbila 2016.

19.- Proposta relativa a la resolució del contracte de subministrament de la uniformitat de la unitat
tècnica de serveis subalterns municipals.

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA

20.- Proposta d'aprovació de l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert, i dels plecs de



condicions relatius al servei de recollida, dipòsit i custòdia d'animals de companyia.

21.- Proposta de devolució de fiança dipositada pel Sr. Héctor Martín Subías, empresari autònom,
corresponent al contracte del servei de podologia adreçat a la gent gran d'Esplugues de Llobregat
(anys 2014-2015).

22.- Proposta d'aprovació de l'adhesió de l'Ajuntament al Protocol sobre el Servei de prèstec de
material esportiu de l'Àrea d'esports de la Diputació de Barcelona, període 2016-2019.

23.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat ASSOCIACIÓ DE VEÏNS
DISTRICTE I BARRI CENTRE en concepte de justificació de les subvencions atorgades per al
desenvolupament de les activitats "Adequació del local: pintura i restauració" i "Exposició de
fotografies: Esplugues abans i ara", any 2015.

24.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat ASSOCIACIÓ DE VEÏNS
DISTRICTE I BARRI CENTRE en concepte de justificació de les subvencions atorgades per al
desenvolupament de les activitats "Festival infantil del carrer de L'Avenç" i "Flors al carrer", any 2015.

25.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat ESCOLA JOAN MARAGALL
en concepte de justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament de l'activitat "Setmana
cultural", any 2015.

26.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat ESCOLA JOAN MARAGALL
en concepte de justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament de l'activitat "Material i
sortides per a tothom", any 2015.

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

28.- Proposta de resolució de sol·licituds d'ajuts econòmics, dins l'àmbit d'acció social, en concepte de
beques d'assistència a escoles esportives, curs 2015-2016.

29.- Proposta de resolució de sol·licituds d'ajuts econòmics, dins l'àmbit d'acció social, en concepte de
beques d'assistència a esplais de lleure, curs 2015-2016.

Precs i preguntes.
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