
JGL 37/2016

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 28 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

TERRITORI I SOSTENIBILITAT

1.- Proposta d’adjudicació del contracte de subministrament de materials elèctrics per la correcció de
defectes en la instal·lació elèctrica a l’edifici La Baronda d’Esplugues de Llobregat. (exp. G455-2016-
014).

2.- Proposta d’autorització de la cessió d’ús de la plaça 559 del soterrani segon del pàrquing de Can
Vidalet, sol·licitat per la Sra. Pilar Tortolero Rodriguez.

3.- Proposta d'aprovació d'expedient de contractació i plecs de condicions relatius a les obres
d’execució del Passatge Nebot d’Esplugues de Llobregat.

4.- Proposta de recepció de les obres de reparació de la urbanització de la unitat d’actuació 1 del
PERI de Can Clota; devolució de l'aval dipositat en garantia, i aprovació de la dissolució de la Junta de
compensació de la unitat d’actuació 1 del PERI de Can Clota.

5.- Proposta per declarar com a suficient la documentació presentada per MARIA VICTÒRIA
SATORRA COMAS, en la qual efectua el tràmit de comunicació de l’activitat de manipulació i
distribució de productes per a infants al local ubicat al Passatge Sant Joaquim, núm. 7, d’aquesta
població. (Exp. T120-2016-00069).

6.- Proposta per prendre en consideració l’informe en matèria de prevenció i protecció contra incendis
que els Serveis Tècnics Municipals han emès en data 20/10/2016, amb relació a l’activitat d’oficines
tecnològiques, comercials, administratives, de tractament audiovisual de la imatge
publicitària i màrqueting de la companyia al local ubicat al carrer Gaspar Fàbregas, núm. 81,
planta 3a, d’aquesta població, sol·licitat per ADM PROMOTIONS SPAIN,S.L. (Exp. T120-2016-00042).

7.- Proposta per declarar com a suficient la documentació presentada per SERIMAN INSTRUMENTS,
S.C.C.L., en la qual efectua el tràmit de comunicació de l’activitat de reparació de segells de
diafragma, transmissions i manòmetres al local ubicat a l’avinguda de Cornellà, núm. 144, 2n 3a,
d’aquesta població. (Exp. T120-2016-00072).

8.- Proposta d’autorització a ANTONIO TORRES ÁLVAREZ, per a la realització els dies 24 i 31 de



desembre d’una actuació extraordinària consistent en una activitat musical al bar-restaurant ubicat
al carrer Antoni Gaudi, núm. 9 tda. 2a. (Exp. 130/04).

9.- Proposta de concessió de llicència a GLORIA PINO VAZQUEZ per executar l’enderroc d’una
construcció auxiliar a la finca ubicada al carrer Laureà Miró, núm.5, d’aquesta població. (Exp. T032-
2016-40).

10.- Proposta de concessió de llicència a RENOLEVEL,S.L. per executar l’enderroc d’un habitatge
unifamiliar entre mitgeres a la finca ubicada al carrer Emili Juncadella, núm.7-9, d’aquesta
població. (Exp. T032-2016-49).

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

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

12.- Proposta de personació en el recurs contenciós administratiu núm. 247/2016-D del Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona, contra reclamació per responsabilitat patrimonial.

13.- Proposta consistent en donar compte de sentències dels Jutjats Contenciosos Administratius
núm. 3, 9 i 12 de Barcelona.

14.- Proposta d’adhesió de l’Ajuntament d’Esplugues a l’Estratègia Estatal de Ciència i Tecnologia i
d’Innovació 2013-2020.

15.- Proposta de resolució de sol·licituds de subvencions per afavorir la reactivació econòmica i la
creació d’ocupació a Esplugues de Llobregat.

16.- Proposta de pròrroga extraordinària del contracte d'arrendament del local ubicat a la Plaça Santa
Magdalena, núm. 13, propietat de la Parròquia de Santa Maria Magdalena.

17.- Proposta d'aprovació d'un protocol d'actuació en emergències per a activitats a l'aire lliure
corresponent a una actuació pirotècnica.

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA

18.- Proposta de requeriment de fiança relativa a la contractació del servei de detecció de situacions
de risc.

19.- Proposta d'aprovació del document "Protocol dels actes de benvinguda als nadons d'Esplugues
de Llobregat".

20.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l’entitat ASOCIACIÓN CULTURAL
ANDALUZA DE ESPLUGUES en concepte de justificació de la subvenció atorgada per al
desenvolupament de la seva Programació anual, any 2015.

21.- Proposta d’aprovació d’una subvenció a favor de l’entitat ASOCIACIÓN CULTURAL ANDALUZA



DE ESPLUGUES en execució del conveni en vigor, any 2016.

22.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l’entitat ASOCIACIÓN DE
ALCOHÓLICOS REHABILITADOS DE ESPLUGUES DE LLOBREGAT en concepte de justificació de la
subvenció atorgada per al desenvolupament de l’activitat “Aportació a conveni”, any 2015.

23.- Proposta de resolució de sol·licituds d’ajuts econòmics, dins l’àmbit d’acció social, curs 2016-
2017, en concepte de beques d’educació especial i tractament psicoterapèutic.

Precs i preguntes.
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