
JGL 02/16

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 15 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. 45/15 corresponent a la sessió ordinària de data 18 de
desembre de 2015.

TERRITORI I SOSTENIBILITAT

2.- Proposta per declarar suficient la documentació aportada per JOSÉ MARIA PÉREZ RETAMERO,
sobre la comunicació de l’inici de l’activitat de comerç al detall de productes d’alimentació al local del
carrer Ave Maria, núm. 1 local 5. (Exp. T120-2015-119).

3.- Proposta per declarar suficient la documentació aportada per LAURA FERNÁNDEZ TORRES,
sobre la comunicació de l’inici de l’activitat de merceria al local del carrer Pubilla Casas, núm. 27 bxs.
(Exp. T120-2015-120).

4.- Proposta de suspensió de la tramitació de l’atorgament de llicència per executar obres de
construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat a la finca del carrer Frontó, núm. 18. (Exp. T032-2015-46).

5.- Proposta de suspensió de la tramitació de l’atorgament de llicència per executar obres de
rehabilitació de la coberta est i torrassa de l’edifici Torre dels Lleons existent a la finca de la plaça
Doña Carolina, núm. 1. (Exp. T032-2015-50).

6.- Proposta relativa a la condició 2.1 de l’acord de la Junta de Govern Local de data 4/4/2008 sobre
llicència de Comercial Escolà, SL per magatzem de begudes al carrer Gaspar Fàbregas núm. 92-98
(Exp. 9/07 AC).

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

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

8.- Proposta d'aprovació de l’oferta pública d'ocupació de l’any 2016.



9.- Proposta consistent en donar compte de la jubilació anticipada per edat d'una funcionària d’aquest
ajuntament.

10.- Proposta d'aprovació del conveni de col·laboració amb l'IES Francesc Ferrer i Guàrdia per a la
realització de pràctiques d'un alumne a l'Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA

11.- Proposta d’acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona en concepte d’ajut
dins el Programa complementari de garantia de la suficiència financera local i de suport a la prestació
de serveis socials

Precs i preguntes.
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