
JGL 3/2018

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 12/01/2018 13:30:00 a la sala de reunions, a l’objecte de tractar els assumptes
inclosos en el següent:

ORDRE DEL DIA

TERRITORI I SOSTENIBILITAT

1.- Proposta d’autorització de la cessió d’ús de la plaça núm. 852 del pàrking de Can Vidalet. (exp.
2017/17/1597)

2.- Proposta d’aprovació de la despesa corresponent a la certificació núm. 17 de les obres del
projecte del camí per a la connexió ciclable entre Barcelona i Esplugues de Llobregat per l’Av.
Diagonal. (exp. 2017/1/2388)

3.- Proposta de personació en el recurs número 694/2017 interposat davant la Secció 2a de la Sala
Contenciosa Administrativa del TSJC, per JORGE SERRAHIMA ELIAS, contra el preu just de la finca
del carrer Nou, núm. 16, fixat pel Jurat d’Expropiacions de Catalunya en data 14/11/17. (exp.
2017/2/2303)

4.- Proposta de concessió de llicència per a l'ús privatiu del domini públic de l'espai D, de l'edifici La
Baronda, a INTERCONTRADE, SL. (exp. 2017/8/1597)

5.- Proposta de concessió de llicència d’obres a LAUREÀ PROMOCIONS I PROJECTES
IMMOBILIARIS,S.L., per enderrocar un habitatge unifamiliar entre mitgeres a la finca ubicada al carrer
Laureà Miró, núm. 205, d’Esplugues de Llobregat (exp. 2017/71/2416)

6.- Proposta de concessió de llicència d’obra major a AINOARY DECOR,S.L. per a la construcció d’un
edifici unifamiliar entre mitgeres situat al carrer Santa Rosa núm. 27, d’Esplugues de Llobregat.(exp.
2416/2017/28)

7.- Proposta d’aprovació inicial de Projecte executiu del desplegament d’infraestructures soterrades
de telecomunicacions al Polígon industrial El Gall.

8.- Proposta de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona, en relació amb el PROGRAMA
COMPLEMENTARI DE MODERNITZACIÓ DE POLÍGONS.



RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

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

10.- Proposta per declarar en situació de jubilació forçosa per edat a una treballadora laboral.

11.- Proposta d’aprovació d’un Conveni de pràctiques d’un alumne de la Salle de Gràcia i l’Ajuntament
d’Esplugues de Llobregat.

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA

12.- Proposta de rectificació parcial de l’acord de resolució de sol·licituds d’ajuts econòmics, dins
l’àmbit d’Acció Social, en concepte de beques d’educació especial i tractament psicoterapèutic, curs
2017-2018, de data 15 de desembre de 2017.

Precs i preguntes.


