
CONVOCATÒRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió ordinària del dia 04 d’octubre de 2016

DECRET D’ALCALDIA.- D’acord amb les facultats que m’atorga l’article 21.1. c) de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i l’article 53.1. c) del 
Decret  Legislatiu  2/2003,  de  28  d’abril,  pel  que  s’aprova  el  Text  refós  de  la  Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, decreto convocar sessió ORDINÀRIA de la 
Junta de Govern, que tindrà lloc dimarts dia 04 d’octubre de 2016, a les 18:00 hores 
en primera convocatòria, i a les 18:30 en segona convocatòria, a la Sala de reunions 
de l’Ajuntament d’Abrera, conforme el següent

ORDRE DEL DIA

1 APROVACIÓ ACTES
1.1 Expedient núm.: G013/2016/15

Acta de la Junta de Govern Local 20.09.16
2 CONTRACTES

2.1 Expedient núm.: G330/2013/14
Pròrroga del contracte de serveis Festes Joves.

2.2 Expedients núm.: G328/2015/03 (FACT-2016-3212) 
Aprovació de la factura núm. 216177 presentada per Covan Obres Públiques, SL, i de la 
1a certificació d’obra (“Treballs de manteniment dels parcs urbans d’Abrera”).

2.3 Expedient núm.: G333/2016/15
Aprovació de l’acta de recepció de les obres de reforma al cementiri de Santa Maria de 
Vilalba.

2.4 Expedient núm.: G328/2015/01
Resolució del contracte d’obres Nova Escola Bressol Municipal 2a fase, adjudicat a 
Cepovallès, SL.

2.5 Expedient núm.: G367/2016/03
Declarar  deserta  la  licitació  de  la  concessió  demanial  per  a  la  gestió,  explotació  i  
manteniment de les instal·lacions del servei de bar-restaurant de la Casa de Cultura.

3 OBRES 

3.1 Expedient núm.: E014/2016/037
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar la instal·lació de gas natural a 
l'immoble ubicat a l’Av. Virrei Amat, 20 (CV1.B11), a instància de J.P.A., amb 
NIF 38389362Q. 

3.2 Expedient núm.: E017/2016/014
Llicència d'obres per a la instal·lació d’una escomesa de gas natural a l'immoble ubicat a 
l’Av. Virrei Amat, 20 (CV1.B11), a instància de Gas Natural Distribución SDG, SA, amb NIF 
A63485890.

3.3 Expedient núm.: E017/2016/022
Llicència d'obres per a la instal·lació d’una escomesa de gas natural a l'immoble ubicat a 
l’Av. Virrei Amat, 29 (CV1.075), a instància de Gas Natural Distribución SDG, SA, amb NIF 
A63485890.

3.4 Expedient núm.: E017/2016/026 
Llicència d'obres per a la connexió amb fibra òptica de l’antena de telefonia mòbil 
CATR0945 a l'immoble ubicat a Pl. Anselm Clavé, 1, a instància d’Orange Espagne, 
S.A.U., CIF A820098112. 

3.5 Expedient núm.: E017/2016/024
Llicència d'obres per a la millora de la xarxa de subministrament d'enllumenat elèctric a 
l'immoble ubicat al c/ Sitges, 13 bis, a instància d'Endesa Distribució Elèctrica SLU, 
B82846817. 

4 ACTIVITATS I MEDI AMBIENT

4.1 Expedient núm.: E052/2011/49
Comunicació d’activitat de magatzem de productes alimentaris a l’avinguda de Ca n'Amat, 
18, nau C.
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4.2 Expedient núm.: E052/1980/12
Comunicació de transmissió d’activitat de bar al carrer de Terrassa, 4.

4.3 Expedient núm.: E048/2016/07
Adjudicació d’autoritzacions temporals de parcel·les destinades a conreu hortícola, en els 
terrenys municipals de la Masia de Can Morral del Riu (14a convocatòria).

5 SUBVENCIONS

5.1
Expedient: G404/2016/30
Acceptació de subvenció concedida pel Departament de Justícia de la Generalitat per a les 
despeses del Jutjat de Pau.

5.2
Expedient núm.: G168/2016/49 
Donar compte dels decrets de concessió de subvencions relatius al període comprés entre 
el   15/07/16  i el 15/09/16.

5.3 Expedient: G404/2016/114TL/11
Acceptació  de  subvencions  de  la  Diputació  de  Barcelona,  en  el  marc  del  Catàleg  de 
serveis de l'any 2016 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" i del Catàleg sectorial,  
"Recull d'activitats de suport al teixit empresarial" de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic 
Local. 

5.4 Expedient núm.: G404/2016/05
Acceptació de subvencions de la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de 
serveis de l'any 2016 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" i del Catàleg sectorial 
"Recull d'activitats per als serveis locals d’ocupació: persones i empreses” de l'àmbit de 
cooperació de prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social. 

6 CONVENIS

6.1 Expedient: G401/2016/06
Pròrroga del conveni de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya i l’Ajuntament d’Abrera per al projecte Connecta’t! pels cursos 2016-17 i 
2017-18. 

7 PERSONAL

----

8 ALTRES ASSUMPTES

8.1 Expedient: G388/2016/02
Donar compte de resolucions judicials. 

8.2 Expedient núm.: G404/2016/28
Ratificació del Decret de Regidoria delegada d’acceptació ajut Diputació de Barcelona del 
Programa complementari d’escolarització en primera infància per al curs 2015-2016. 

8.3 Expedient: E308/2016/02
Ratificar el Decret de Regidoria núm. 2016-870 de Parada centralitzada per als autobusos 
escolars dels centres d’altres municipis.

8.4 Expedient núm.: E359/114TL/2016/08
Cessió i canvi de nom de la parada 15 del Mercat Municipal d’Abrera, per part de l’Antonia 
SCP a P.C.M amb motiu de la dissolució de la mateixa, conseqüència de la reforma 
tributària.

8.5 Expedient núm.: G309/2016/08
Aprovació de preus públics de les entrades de la Festa de Cap d’Any.

9 SOBREVINGUTS

---

Abrera, a data de la signatura electrònica 

L’alcalde, La Secretària, 

Jesús Naharro Rodríguez Mónica Clariana Nicolau
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