
JGL 4/2017

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 27 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
TERRITORI I SOSTENIBILITAT

1.- Proposta d’aprovació de la despesa corresponent a la certificació 6a de les obres del projecte del
camí per a la connexió ciclable entre Barcelona i Esplugues de Llobregat, per import de 24.552,45
euros. (Exp. T023-2015-001).

2.- Proposta de requeriment de fiança relativa al subministrament de materials pel manteniment
d’instal·lacions que realitza la brigada municipal de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat (Exp. G455-
2016-021).

3.- Proposta d’autorització de la cessió d’ús de 32 places del soterrani primer del pàrquing de Plaça
Catalunya, sol·licitat pel Sr. Juan Ramón García Hernández, en representació de ATNER, S.A.

4.- Proposta d’autorització de la cessió d’ús de la plaça 628 del soterrani segon del pàrquing de Can
Vidalet, sol·licitat per la Sra. Paula Camacho Lázaro i el Sr. Julián Milara Ramírez

5.- Proposta d’autorització de la cessió d’ús de la plaça 543 del soterrani segon del pàrquing de Can
Vidalet, sol·licitat pel Sr. Andrés Nieto Manzano i la Sra. Aurèlia García Marquez

6.- Proposta per modificar la Direcció facultativa de les obres de reforma i millora de l’accessibilitat del
carrer Vicenç Bou entre el carrer Eduard Toldrà i l’avinguda Isidre Martí.

7.- Proposta per declarar com a suficient la documentació presentada per AHMED IFTIKHAR, en la
qual efectua el tràmit de comunicació de l’activitat de comerç al detall d’alimentació amb venda
de pa al local ubicat al carrer Josep Anselm Clavé, núm. 19, d’aquesta població. (Exp. T120-2016-
00125).

8.- Proposta per declarar com a suficient la documentació presentada per FRANCISCO JAVIER
PENELLA INSA, en la qual efectua el tràmit de comunicació de l’activitat de centre de fisioteràpia i
teràpies naturals al carrer Josep Miquel Quintana, núm. 72, local 3, d’aquesta població. (Exp. T120-
2016-52).

9.- Proposta de concessió de llicència a MARCOS CORTÉS HOLLER per executar obres per a la
modificació parcial de la coberta de l’habitatge situat al carrer Jaume Huguet núm. 20, d'aquesta



població. (Exp. T032-2016-28).

10.- Proposta per donar conformitat a la revisió de les garanties d’urbanització i de gestió de residus
aplicades a la llicència d’obres per a la construcció d’un Centre Comercial al carrer Sant Mateu,9 i
Laureà Miró,2-4, d’aquest municipi, sol·licitada per Finestrelles Shopping Center, S.L. (Exp. T032-
2016-16).

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

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

12.- Proposta consistent en donar compte de sentència del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya.

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA

13.- Proposta de devolució de la fiança dipositada per l'entitat FUNDACIÓ PIA INSTITUT PERE
TARRÉS D'EDUCACIÓ EN L'ESPLAI (FUNDACIÓ PERE TARRÉS) corresponent al contracte del servei
socioeducatiu i de detecció de situacions de risc en el municipi d'Esplugues de Llobregat (període
d'execució desembre 2014 - novembre 2016).

Precs i preguntes.
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