
JGL 4/2016

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 29 de gener 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. 1/16 corresponent a la sessió ordinària de data 8 de gener de
2016.

TERRITORI I SOSTENIBILITAT

2.- Proposta d’aprovació del projecte presentat per LABORATORIO ALDO-UNIÓN, S.L., que
contempla l’ampliació de la llicència concedida per l’activitat de producció, emmagatzematge i serveis
complementaris d’una empresa farmacèutica al carrer Sabina Mitjavila, núm. 58-68, d’aquesta
població. (Exp. T120-2015-00039).

3.- Proposta per declarar suficient la documentació aportada per NESTLÉ ESPAÑA, S.A. per a
l’ampliació del títol acreditatiu de l’activitat de comerç al detall de productes d’alimentació i perfumeria,
règim d’autoservei d’empresa, per a productes propis del Grup Nestlé (fase II i final –aparcament
exterior-), a l’ avinguda dels Països Catalans, núm. 25-51, d’aquesta població. (Exp. T120-2014-
00031).

4.- Proposta d’aprovació del projecte presentat per DANFORD INVERSIONES, S.L., per a la
modificació per canvis no substancials, amb la instal·lació d’un nou dispensador, d’una activitat
d’estació de servei al carrer Vic, núm. 12-14, parcel·les 3 i 4, d’aquesta població. (Exp. T076-2013-
00001).

5.- Proposta d’aprovació del projecte presentat per NIMBONENS, S.L., per a l’actualització i ampliació
de la llicència per canvis no substancials (per ampliació de superfície), d’una activitat de ludoteca i llar
d’infants al carrer Josep Rodoreda, núm. 9-11-13-17, d’aquesta població. (Exp. T120-2009-00085).

6.- Proposta d’aprovació del projecte presentat per EUROFINS BIOPHARMA PRODUCT TESTING
SPAIN, S.L., per a la modificació per canvis no substancials, d’una activitat de laboratori d’anàlisis
clíniques i farmacèutiques (sense aparells de raig X) a l’edifici delimitat pels carrers Josep Argemí, Juli
Garreta, Gall i Josep Rodoreda, locals de planta 1a, local 7è i planta baixa, d’aquesta població. (Exp.
126/05).

7.- Proposta d’aprovació d’una sol·licitud de necessitat a la Diputació de Barcelona, dins l’àmbit del



seu Catàleg de Concertació, en el marc del pla “Xarxa de Governs Locals 2016 – 2019”, per
desenvolupar l’actuació “foment del lloguer assequible”, any 2016.

8.- Proposta d’aprovació inicial de la Modificació del Pla Especial per a l'assignació d'usos i definició
de paràmetres urbanístics del sector situat entre l'Av. Països Catalans i els carrers Melcior Llavinés i
Sometents, promogut per la FUNDACIO PRIVADA FINESTRELLES (Exp. T010-2015-004).

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

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

10.- Proposta d'aprovació de bases i convocatòria per proveir una plaça de tècnic/a de cultura en
règim de personal laboral temporal, mitjançant concurs específic lliure.

11.- Proposta d'aprovació de bases i convocatòria per proveir dues places de sergent de la policia
local, mitjançant concurs oposició intern.

12.- Proposta d'aprovació del conveni tipus d'adhesió a la xarxa CORH o espai presencial de la
Comunitat de Recursos Humans de la Diputació de Barcelona.

13.- Proposta d’aprovació del Pla d’autoprotecció de la celebració del carnaval 2016.

Precs i preguntes.
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