
JGL 9/2017

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 3 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 les actes núm. 3/17 corresponent a la sessió ordinària de data 20 de
gener de 2017 i 4/17 corresponent a la sessió ordinària de data 27 de gener de 2017.

TERRITORI I SOSTENIBILITAT

2.- Proposta per prendre en consideració l’informe que la Direcció General de Prevenció, Extinció
d’Incendis i Salvaments ha emès en data 8/02/2017, en relació amb la sol·licitud del títol acreditatiu
per desenvolupar l’activitat de garatge aparcament privat (associat a un edifici plurifamiliar per a
habitatges i garatge aparcament privat amb trasters) al carrer Professor Barraquer, núm. 36 (parcel·la
103-1, àmbit Nord Sector Finestrelles, fase 1, bloc 5), d’aquesta població, sol·licitat per MILENIUM
MERIDIAN,S.L. (Exp. T120-2016-00112).

3.- Proposta per declarar com a suficient la documentació presentada per VET-ESPLUGUES, SCP, en
la qual efectua el tràmit de comunicació de l’activitat de clínica veterinària al local ubicat al carrer
Josep Miquel Quintana, núm. 51, cantonada amb carrer Carme, núm. 21, d’aquesta població. (Exp.
T120-2016-97).

4.- Proposta per declarar com a suficient la documentació presentada per AMERICAN SCHOOL OF
BARCELONA, en la qual efectua el tràmit de comunicació de l’activitat de centre d’educació infantil i
primària a l’edifici ubicat al carrer Jaume Balmes, núm. 7, d’aquesta població. (Exp. T120-2014-48).

5.- Proposta per declarar com a suficient la documentació presentada per ZHENNI LIN, en la qual
efectua el tràmit d’actualització del títol acreditatiu per exercir l’activitat de bar restaurant al local ubicat
a l’avinguda Ciutat de l’Hospitalet, núm. 25, local 4, d’aquesta població. (Exp. 180/89).

6.- Proposta de concessió de llicència a la senyora Lene Oña Bares i el senyor Josep Llaudet, per
executar obres de reforma d’un habitatge unifamiliar aïllat existent, situat al carrer Bonavista, núm. 19-
25, d’aquesta població. (Expedient T032-2016-58).

7.- Proposta de concessió de llicència a Labco Buildings, S.L. per la legalització de la
construcció/ocupació d’un pati interior de l’edifici situat al carrer Verge de Guadalupe, núm.18,
d’aquesta població. (Expedient 2416-2017-003).



8.- Proposta de devolució de la fiança relativa al contracte de les obres de millora en la infraestructura
del servei de sanejament del barri del Gall; carrer Lluis Millet (entre Sabina Mitjavila i Isaac Albeniz) i
carrer Enric Granados. (Exp. G451-2015-010).

9.- Proposta de suspensió de la recepció de les obres d’urbanització del sector del terme municipal
d’Esplugues de Llobregat, afectat pel soterrament de les línies elèctriques aèries d’alta tensió de
FECSA, i obertura de diversos carrers al públic per interès públic.

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

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

11.- Proposta de personació en el recurs contenciós administratiu núm. 383/2016 del Jutjat
Contenciós Administratiu número 5 de Barcelona, contra reclamació per responsabilitat patrimonial.

12.- Proposta d’aprovació d'un Conveni de cooperació educativa entre la Fundació Blanquerna i
l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat - Servei d'Esports.

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA

13.- 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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