
CONVOCATÒRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió ordinària del dia 17 de maig 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 17 de maig 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

1 APROVACIÓ ACTES

1.1 Expedient núm.: G013/2016/08
Acta de la Junta de Govern Local 03.05.16

2 CONTRACTES 

2.1 Expedient núm.: G333/2016/15 (E007/2014/019)
Adjudicació del contracte menor d’obres de reforma al cementiri de Santa Maria de Vilalba

2.2 Expedient núm.: G333/2016/14 (E007/2015/010)
Adjudicació del contracte menor d’obres de senyalització de carril bici al carrer Barcelona 
(tram polígon industrial Barcelonès 1a fase)

2.3 Expedient núm.:  G328/2012/01
Devolució de la garantia definitiva del contracte d’obres “Espai d’Entitats Esportives al 
pavelló esportiu municipal” adjudicat a l’empresa Movir 30 SL

2.4 Expedient núm.: G333/2014/16 
Devolució de la garantia definitiva del contracte menor d’obres de reparació del paviment de 
formigó a la pista del Parc de Sant Hilari.

3 OBRES 

3.1 Expedient núm.:   E014/2016/024 
Assabentat de comunicació prèvia per a executar treballs d’adequació i millora de les 
instal·lacions de l’ETAP Llobregat, a la Ctra. de Martorell a Olesa, km. 5’000, a instància 
d’ATLL Concessionària de la Generalitat de Catalunya, SA, amb CIF A65929093. 

3.2 Expedients núms.: E015/2016/04/abril 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 d’abril de  2016. 

4 ACTIVITATS I MEDI AMBIENT

4.1 Expedient núm.: E043/2016/02/081LM
Tramitació d'autorització de venda de productes pirotècnics al Ps. Església, 20.

4.2 Expedient núm.: E054/2014/04
Comunicació d’activitat d’acadèmia de repàs al carrer de Pere Vallès, 5, local 2.

4.3
Expedient núm.: E045/2016/04
Llicència d’ocupació de la via pública mitjançant la instal·lació i funcionament d’una 
terrassa, annexa a una activitat d’hostaleria, a l’avinguda de la Generalitat, 26-28.

4.4
Expedient núm.: E045/2016/01
Llicència d’ocupació de la via pública mitjançant la instal·lació i funcionament d’una 
terrassa, annexa a una activitat d’hostaleria, al passeig de l’Església, 1-3.

4.5 Expedient núm.: E052/1980/12
Comunicació de transmissió d’activitat de bar al carrer de Manresa, 7, local 16.

5 SUBVENCIONS

---

6 CONVENIS 

---

7 PERSONAL

---
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8 ALTRES ASSUMPTES
---

9 SOBREVINGUTS

---

Abrera, a data de la signatura electrònica 

L’alcalde, 
La Secretària acctal, 

Jesús Naharro Rodríguez Ana Parera Plaza  
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