
CONVOCATÒRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió ordinària del dia 15 de Març 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 15 de Març 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.: G013/2016/04
Acta de la Junta de Govern Local de 01.03.2016

2 CONTRACTES 

2.1 Expedient núm.: G330/2013/17
Cessió del contracte de serveis Programa d’intervenció amb adolescents i 
les seves famílies: ZAS.

2.2 Expedient núm.: G333/2016/04
Adjudicació del  contracte menor  de serveis  d’actualització de les pàgines 
web de l’Ajuntament, Ràdio Abrera i Biblioteca Josep Roca i Bros.

2.3 Expedient núm.: G330/2014/04
Finalització del contracte administratiu de serveis de Tallers Joves.

2.4 Expedient núm.: G330/2014/14
2a pròrroga  del  contracte  de serveis  de manteniment  dels  parcs,  jardins  i 
espais verds d’Abrera.

2.5 Expedient núm.:  G333/2014/13
Devolució de la garantia definitiva del contracte menor d’obres per  a executar 
reparacions  d’un  tram del  C/  Rosers  (entre  Rb.  Torrentet  i  C/  Rosalia  de 
Castro).

2.6 Expedients núm.: G328/2012/02
Resolució d’al·legacions a la imposició de penalitats en el contracte de l’obra 
“Rehabilitació  de  la  Masia  de Can Morral  d’Abrera  (2a  fase)”  (decret  de 
l’Alcaldia 2015-1189 de data 30.12.2015).

2.7 Expedient núm.: G330/2015/07
Adjudicació del  contracte de serveis  d’assessorament  per  a la revisió del 
POUM d’Abrera.

2.8 Expedient núm.: G333/2016/05 (E007/2015/011)
Aprovació memòria valorada i  adjudicació del  contracte menor d’obres de 
millora de l’accessibilitat de les piscines municipals d’estiu

2.9 Expedient núm.: G333/2016/06
Adjudicació del  contracte menor  de serveis  d’assistència tècnica per  a  la 
realització del  projecte bàsic  del  GR-270 en el  terme municipal  d’Abrera, 
camí del  riu Llobregat, i  projecte executiu de la primera fase d’obertura i 
consolidació del camí.

2.10 Expedient núm.: G330/2016/07
Inici d’expedient, aprovació dels plecs de clàusules i convocatòria de licitació 
del  contracte de  serveis de control  de plagues del  municipi d’Abrera i  els 
equipaments municipals.

2.11 Expedient núm.: G333/2016/09
Adjudicació  del  contracte  menor  de  serveis  d’assistència  tècnica  per  a 
l’estudi de propostes de variant del pas de la C-55 pel nucli d’Abrera.

2.12 Expedient núm.: G333/2016/11
Assumpte: Adjudicació del contracte menor de serveis d’assistència tècnica 
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per a la realització del projecte executiu i d’activitat de Ràdio Abrera a la Sala 
Municipal.

3 OBRES 

3.1 Expedient núm.: E017/2016/001
Llicència d'obres per a la instal·lació de gas natural a l'immoble ubicat al Cm. 
Sagraments, 57, a instància de Gas Natural Distribución SDG, SA, amb NIF 
A63485890.

3.2 Expedient núm.: E014/2016/007  
Llicència d'obres menors i instal·lacions per executar la instal·lació interior de 
gas a l'immoble ubicat al Cm. dels Sagraments, 57, a instància de Dietètica 
Moderna, SA, amb CIF A58455502. 

3.3 Expedient núm.: E017/2016/005
Llicència d'obres per a la instal·lació de gas natural a l'immoble ubicat al C/  
Igualada, 19, a instància de Gas Natural  Distribución SDG, SA, amb NIF 
A63485890.

3.4 Expedient núm.:  E014/2016/005  
Llicència d'obres menors i instal·lacions per a executar la instal·lació de gas 
natural a l'immoble ubicat al C/ Igualada, 19, a instància de Construcciones 
Abrera Martorell, SL., amb NIF B62271119. 

3.5 Expedients núms.: E015/2016/02/febrer (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 febrer de  2016. 

4 ACTIVITATS I MEDI AMBIENT

4.1
Expedient núm.: G401/2016/01/081LM
Revisió dels preus del servei d’eliminació de la fracció orgànica dels residus 
municipals (FORM) a partir de l’01.02.2016.

5 SUBVENCIONS

---

6 CONVENIS 

6.1 Expedient núm.: G401/2016/03
Assumpte:  Aprovació  del  conveni  de  col·laboració  entre  l’Ajuntament 
d’Abrera i el Consell  Comarcal del Baix Llobregat per al desenvolupament 
del Servei Comarcal d’Informació i Assessorament a Dones Baix Llobregat 
(SIAD). 

7 PERSONAL

---

8 ALTRES ASSUMPTES

8.1 Expedient:G388/2016/03  
Assumpte: Donar compte de resolució judicial  

8.2 Expedient núm.: E253/2015/02
Assumpte: Donar compte del Decret de Regidoria núm. 2016-0105  de data 
04/02/2016.

9 SOBREVINGUTS

---

Abrera, a data de la signatura electrònica 

L’alcalde, La Secretària, 

Jesús Naharro Rodríguez Mónica Clariana Nicolau

2 de 2


	barcode1: 
	barcode2: 
		esPublico Gestiona - Ajuntament d'Abrera
	2016-03-10T17:05:59+0100
	Abrera
	CPISR-1 C Jesús Naharro Rodríguez
	Ho accepto


		esPublico Gestiona - Ajuntament d'Abrera
	2016-03-11T09:33:43+0100
	Abrera
	CPISR-1 C Mónica Clariana Nicolau
	Ho accepto




