
CONVOCATÒRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió ordinària del dia 17 de novembre de 2015

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 novembre de 2015 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.: G013/2015/6 

Aprovació de l’acta de la sessió de data 03.11.15.  
   

2 CONTRACTES
2.1 Expedient núm.: G330/2012/16.

Pròrroga extraordinària del contracte de serveis de neteja de les escoles Ernest Lluch i 
Francesc Platon Sartí.

2.2 Expedient núm.: G330/2012/13.
Pròrroga del contracte de serveis Cabalbaix, Pla intermunicipal sobre drogues i 
comportaments de risc.

2.3 Expedient núm.: G333/2015/37
Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 2015-0957 de data 05.11.2015.

2.4 Expedient: G401/0058LI/2015/3
Pagament de quotes al Consorci de Turisme del Baix Llobregat. 

3 OBRES
3.1 Expedients núms.: 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’octubre de  2015.

3.2 Expedient núm.: E017/2015/247
Llicència d'obres per a executar una cata d’inspecció a la rotonda ubicada a l’Av. Ca 
n'Amat, a instància de Gas Natural Distribución SDG, SA, amb NIF A63485890. 

3.3 Expedient núm.: E007/2015/005
Aprovació de la memòria valorada-bases tècniques anomenada “Substitució de 
canonada d’aigua potable al carrer Rosers (tram situat entre l’Av. Lluís Companys i la 
Rbla. Torrentet”. 5

4 ACTIVITATS I MEDI AMBIENT
4.1 Expedient núm.: E053/2015/023

Comunicació d’activitat de farmàcia al carrer del Llobregat, 7, local.

5 SUBVENCIONS
---

6 CONVENIS
6.1 Aprovació d’esborrany de CONVENI relatiu a la realització de les pràctiques del curs 

auxiliar de magatzem per part de l’alumnat a diferents empreses, englobades dins el curs 
que organitza l’Ajuntament d’Abrera.  
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7 PERSONAL
7.1 Assabentat hores extraordinàries del personal
7.2 Conveni de pràctiques a favor de Elisabet Insa Montero

8 ALTRES ASSUMPTES
8.1 Aprovació calendari fiscal 2016. 

9 SOBREVINGUTS

Abrera, a data de la signatura electrònica 

L’alcalde, La Secretària, 

Jesús Naharro Rodríguez Mónica Clariana Nicolau
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