
JGL 09/16

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 4 de març 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. 7/16 corresponent a la sessió ordinària de data 19 de febrer de
2016.

TERRITORI I SOSTENIBILITAT

2.- Proposta relativa al projecte de reurbanització de l’av. Torrent d’Esplugues de Llobregat i el carrer
Severo Ochoa de l’Hospitalet de Llobregat, entre la rotonda de Jacinto Benavente i la cruïlla amb el
carrer Verge de la Mercè.

3.- Proposta per declarar com a suficient la documentació que consta a l’expedient presentada per
Yongqiang Lin, en la qual efectua el tràmit d’actualització del títol acreditatiu de l’activitat de bar, que
es desenvolupa al local ubicat al carrer de Verge de la Mercè, núm. 77, d’aquesta població. (Exp.
266/80).

4.- Proposta per declarar com a suficient la documentació aportada per Minsheng Lin sobre la
comunicació de l’inici de l’activitat de saló de bellesa, al local ubicat al carrer Doctor Manuel Riera,
núm. 30, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00015).

5.- Proposta per declarar com a suficient la documentació aportada per Constructora Ramón
García, S.A., i per declarar finalitzada la tramitació relativa a l’activitat de garatge aparcament privat al
local ubicat al carrer Josep Anselm Clavé amb plaça de Sant Lluís Gonzaga, d’aquesta població. (Exp.
132/95).

6.- Proposta per donar l’assabentat i conformitat a l’ocupació i utilització de l’habitatge del carrer
August Font i Carreras, núm. 34-36, sol·licitat per Isak Andic Ermay. (Exp. T032-2016-7).

7.- Proposta de concessió de llicència a Isabel Castellví Marzo per executar obres de construcció
d’una escala d’unió entre els habitatges de planta baixa i planta primera d’un edifici plurifamiliar entre



mitgeres situat al carrer Laureà Miró, núm. 328. (Exp. T032-2015-48).

8.- Proposta de concessió de llicència a Virginia Sánchez Casellas per executar obres interiors de
reforma de dos locals situats al carrer Josep Miquel Quintana, núm. 77-79, ampliació del núm. 79,
creació d’una terrassa coberta posterior al núm. 77, i agrupació dels mateixos pel seu canvi d’ús i
constitució d’un únic habitatge. (Exp. T032-2015-40).

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

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

10.- Proposta de subscripció d'un contracte per a la prestació de determinats serveis postals i
telegràfics amb la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A., d'acord amb les condicions de
prestació aprovades pel "Plan de Prestación del Servicio Postal Universal".

11.- Proposta consistent en donar compte de dos sentències dels jutjats contenciosos administratius
de Barcelona.

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA

12.- Proposta d'aprovació d'expedient de contractació, mitjançant procediment obert, i dels plecs de
condicions relatius al servei de gestió de colònies urbanes controlades de gats de carrer.

13.- Proposta de devolució de la fiança dipositada per la mercantil CLECE, S.A. corresponent al
contracte del servei d'atenció domiciliària.

14.- Proposta consistent en donar compte de la modificació d'una fitxa de sol·licitud de subvenció a la
Diputació de Barcelona i de la presentació de dues sol·licituds de recursos materials, dins l'àmbit del
seu Catàleg de Serveis 2016.

15.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentat per l'entitat AMPA ESCOLA PRAT DE
LA RIBA en concepte de justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament de l'activitat
"Organització jornada convivència escolar", any 2015.

16.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentat per l'entitat ESCOLA OFICIAL
D'IDIOMES en concepte de justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament de l'activitat
"Activitats culturals", any 2015.

17.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentat per l'entitat PALLAPUPAS PALLASSOS
D'HOSPITAL en concepte de justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament de
l'activitat "Programació anual", any 2015.

18.- Proposta de rectificació de l'acord de resolució de sol·licituds d'ajuts econòmics, dins l'àmbit
d'esports, en concepte de beques de natació escolar, curs 2015-2016, aprovat per la Junta de
Govern Local en data 18 de desembre de 2015.



19.- Proposta de revocació d'ajuts econòmics, dins l'àmbit d'acció social, curs 2015-2016, en
concepte de beques d'activitats esportives.

20.- Proposta de rectificació de l'acord de resolució de sol·licituds d'ajuts econòmics, dins l'àmbit
d'acció social, en concepte de beques d'escoles esportives, curs 2014-2015, aprovat per la Junta de
Govern en data 27 de febrer de 2015.

21.- Proposta relativa a la concessió d'ajuts per l'Impost sobre béns immobles per a persones en
situació de vulnerabilitat social exercici 2015.

Precs i preguntes.
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