
CONVOCATÒRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió extraordinària i urgent del dia 21 de juny 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 
EXTRAORDINÀRIA I URGENT de la Junta de Govern, que tindrà lloc dimarts dia 21 
de juny de 2016 a les 17.30 hores en primera convocatòria, i a les 18.00 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.: G013/2016/10   

Acta de la Junta de Govern Local 07.06.16

2 CONTRACTES 

2.1 Expedient núm.: G333/2016/21
Declarar  deserta  la licitació del  procediment  negociat  i  adjudicació del  contracte 
menor de serveis de Tallers Joves. 

3 OBRES 

3.1 Expedient núm.:  E013/2016/001
Autorització  excepcional  per  a  executar l’arranjament  perimetral  i  puntual  de  la 
coberta per resoldre les filtracions d’aigua a l’immoble ubicat a l’Av. Generalitat, 36, 
a instància d’Estilayter, SA, amb NIF A58574419. 

3.2 Expedient núm.:  E013/2016/008
Llicència  d'obres  i  instal·lacions  per  a  executar l’enderroc  de  dues  edificacions, 
adequació de paviment exterior, i gunitat d’un talús, a la parcel·la ubicada a l’Av.  
Energia, 10-12, a instància de Transportes Solazo, SA, amb CIF A08133928.

3.3 Expedient núm.:  E013/2016/017
Llicència d'obres i  instal·lacions per  al  condicionament  d'una plaça d'aparcament 
(plataforma  i  mur  contenció)  a  la  parcel·la  ubicada  al  C/  Aragó,  10-12 
(CV2.224-225), a instància de J.F.B., amb NIF 37016673J.

3.4 Expedient núm.:  E013/2016/020
Llicència d'obres i instal·lacions per a executar una piscina a la parcel·la ubicada al 
C/ Penedès, 10 (LC.837), a instància de S.C.V., amb NIF 46763770D.

3.5 Expedient núm.:   E014/2016/027
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar la instal·lació interior de gas 
a l'immoble ubicat  al C/  Baix Llobregat,  52 (CV1.106),  a instància d’A.F.M.,  amb 
NIF 37716357Z. 

3.6 Expedient núm.: E017/2016/010
Llicència d'obres per a la instal·lació de gas natural a l'immoble ubicat al C/ Baix 
Llobregat, 52 (CV1.106),  a instància de Gas Natural  Distribución SDG, SA, amb 
CNIF A63485890.

3.7 Expedients núms.: E015/2016/05/maig i els referenciats
Assabentat de comunicacions prèvies per a la realització d'obres menors i de tala 
d'arbres presentades pels interessats que s'indiquen en cada cas durant el mes de 
maig de  2016. 

3.8 Expedient núm.:  E013/2015/254 
Llicència d'obres i instal·lacions per a executar l’enderroc parcial d'una nau industrial 
per a futura implantació de local de restauració a la parcel·la ubicada a l’Av. Ca 
n'Amat, 6 (referència cadastral 8259105), a instància d’Establiments Viena, SA, amb 
NIF A08874489. 
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3.9 9.2 Expedient núm.: E007/2016/010
Assumpte: Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 2016-0577 de 15.06.2016, pel 
qual s’aprova inicialment el projecte ordinari d'obres municipal anomenat “Projecte 
bàsic i executiu de reforma integral de l’Ajuntament vell”

3.10 Expedient núm.: E007/2016/010
Donar  compte  del  Decret  d’Alcaldia  núm.  2016-0577  de  15.06.2016,  pel  qual 
s’aprova inicialment el projecte ordinari d'obres municipal anomenat “Projecte bàsic i 
executiu de reforma integral de l’Ajuntament vell”

4 ACTIVITATS I MEDI AMBIENT

---

5 SUBVENCIONS

5.1 Expedient: G404/2015/07
Acceptació de la subvenció pel finançament de l’Escola Bressol Municipal Món Petit  
per al curs 2014-15, 2a edició, atorgada per la Diputació de Barcelona.  

6 CONVENIS

---

7 PERSONAL

7.1 Expedient núm.: G221/2016/06
Assabentat  d’hores  extraordinàries no compensables  realitzades pel  personal  de 
l’Ajuntament d’Abrera.

8 ALTRES ASSUMPTES

8.1 Expedient núm.: G401/063MO/2016/01
Rectificació d’error aritmètic a l’acord núm. 9.1 de data 03/05/2016.

8.2 Expedient núm: G307/2015/01
Rectificació d’errada aritmètica de l’acord núm. 9.2 de la Junta de Govern Local de 
17.05.2016. 

9 SOBREVINGUTS
---
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Abrera, a data de la signatura electrònica 

L’alcalde, La Secretària, 

Jesús Naharro Rodríguez Mónica Clariana Nicolau
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