
CONVOCATÒRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió ordinària del dia 2 de febrer 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 2 de febrer 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 D’ACTES
1.1 Expedient núm.: G013/2016/01

Acta de la Junta de Govern Local de 19.01.2016

2 CONTRACTES
2.1 G333/2015/50 (E007/2015/006)

Adjudicació del contracte menor d’obres de connexions de clavegueram de la nova 
escola d’Abrera.

3 OBRES
3.1 Expedient núm.: E014/2015/015 

Donar conformitat a la documentació presentada per F.C.S., amb NIF 46669066L, per 
executar obres de construcció de tancament de façana a la parcel·la ubicada a la ronda 
Sant Jordi, núm. 83.

3.2 Expedient núm.: E014/2015/305
Llicència d'obres menors i instal·lacions per executar la instal·lació interior de gas en un 
habitatge del c/ Núria, 10 (CA.203), a instància del Sr. J.R.I., amb NIF 44009620V.  

3.3 Expedient núm.: E01013/2006/437 (1977/006)
Pròrroga de llicència d’obres per a l’ampliació i reforma d’habitatge unifamiliar ubicat a 
l’Av. Abrera, núm. 20 sol·licitada per J.R.L.V., amb NIF 38063382S.

3.4 Expedient núm.: E016/2014/370
Declaració de volum disconforme d'obres particulars i llicència de parcel·lació urbanística 
al c/  Sant Pau, núm. 3. (referència cadastral 1062111)

4 ACTIVITATS I MEDI AMBIENT
4.1 Expedient núm.: E053/2005/03

Comunicació de transmissió d’activitat de magatzem al carrer de Francesc Layret, 12-14, 
nau 3.

4.2 Expedient núm.: E053/2015/28
Comunicació de transmissió d’activitat de venda de roba i articles esportius a l’avinguda 
de la Generalitat, 31, local.

5 SUBVENCIONS
---

6 CONVENIS
6.1 Expedient: G401/2016/01

Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Abrera i la Diputació de 
Barcelona per al desenvolupament del programa de suport als ens locals per a l’impuls 
dels serveis de mediació ciutadana.  

7 PERSONAL
---
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8 ALTRES ASSUMPTES
8.1 Expedient núm.: E255/2015/03

Donar compte del Decret de Regidoria delegada 2016-0021 de 14/01/2016 de 
Convocatòria concurs infantil de Cartells de Carnestoltes 2016. 

9 SOBREVINGUTS

Abrera, a data de la signatura electrònica 

L’alcalde, La Secretària, 

Jesús Naharro Rodríguez Mónica Clariana Nicolau
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