
CONVOCATÒRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió ordinària del dia 19 d’abril 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 19 d’abril 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: G013/2016/06
Acta de la Junta de Govern Local 05.04.16. 

2 CONTRACTES 

2.1 Expedient núm.: G333/2015/04 (8.1.2-2012/002)
Adjudicació del contracte menor de serveis d’assistència tècnica per a l’actualització del 
projecte executiu d’obres de Rehabilitació de la Masia de Can Morral Fase 3 com a 
equipament públic.

2.2 Expedient núm.: G333/2015/39
Rectificació d’error material i aritmètic a l’acord núm. 2.1 de data 01.12.2015.

2.3 Expedient núm.: G333/2016/12
Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 2016-0254 de data 30/03/2016, d’adjudicació del 
contracte menor de serveis de docència per a la impartició del curs d’Operacions 
Bàsiques de Cuina

2.4 Expedient núm.: G333/2016/07
Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 2016-0245 de data 29/03/2016, d’adjudicació del 
contracte menor de serveis de docència per a la impartició de l’acció formativa 
“Organització i gestió de magatzems”

2.5 Expedient núm.: G330/2016/01
Adjudicació del contracte de serveis de socorrisme al Centre Aquàtic Municipal i a la 
Piscina Municipal d'Estiu.

2.6 Expedient: E007/2016/004
Aprovació del projecte d’obres municipals de manteniment anomenat “Millora de la xarxa 
de sanejament del municipi”

2.7 Expedient núm.: G330/2016/10
Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 2016-0299 de data 11/04/2016, d’inici 
d’expedient, aprovació dels plecs de clàusules i convocatòria de la licitació del contracte 
de subministrament del vestuari del personal de l'Ajuntament d'Abrera, pel procediment 
negociat amb publicitat.

2.8 Expedient núm.: G330/2011/19
Pròrroga del contracte de serveis de prevenció de riscos laborals en les disciplines 
preventives de seguretat en el treball, higiene industrial, ergonomia i psicosociologia aplicada 
i de vigilància de la salut de l’Ajuntament d’Abrera.

2.9 Expedient: G337/2013/22
Adhesió a la tercera pròrroga de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica 
destinat als ens locals de Catalunya, adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament 
Local a Endesa Energia SAU.

3 OBRES 

3.1 Expedient núm.: E029/2016/01
Aprovació inicial de la documentació tècnica presentada per executar diverses obres en 
sòl no urbanitzable (segons l’article 48 del Decret legislatiu 1/2010).
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3.2 Expedients núms.: E015/2016/03/març  i els referenciats 
Assumpte: Assabentat de comunicacions prèvies per a la realització d'obres menors 
presentades pels interessats que s'indiquen en cada cas durant el mes de març de  2016. 

4 ACTIVITATS I MEDI AMBIENT

4.1 Expedient núm.: E053/2016/01
Comunicació d’activitat d’oficina d'enginyeria mecànica al C. Progrés, 5, 3r 1a.

5 SUBVENCIONS

5.1 Expedient núm.: G404/2016/05
Acceptació de subvenció de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, 
per a l’actuació corresponent a Treballs d’anàlisi i planificació de sòl no urbanitzable

5.2 Expedient núm.: G404/2016/05
Acceptació de subvenció de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, 
per a l’actuació corresponent a Treballs d’anàlisi i planificació de sòl no urbanitzable 
(elaboració d’informe dels espais lliures per a processos de planificació urbanística i 
sectorial)

6 CONVENIS 

6.1 Expedient núm.: G401/2016/14
Prorrogar el conveni de col·laboració regulador del finançament de l’Equip d’Atenció a la 
Infància i Adolescència (EAIA- IV) del Baix Llobregat per a l’exercici de 2016.

7 PERSONAL

7.1 Assabentat hores extraordinàries no compensables del personal de l’Ajuntament d’Abrera

8 ALTRES ASSUMPTES

8.1 Expedient: E290/2016/02
Procés de preinscripció i matrícula de l’Escola Bressol Municipal Món Petit per al curs 
2016-17.

8.2 Expedient: E350/2016/02
Nomenament representant Xarxa Local de Consum

9 SOBREVINGUTS

Abrera, a data de la signatura electrònica 

L’alcalde, La secretària, 

Jesús Naharro Rodríguez Mónica Clariana Nicolau
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