
CONVOCATÒRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió ordinària del dia 5 de juliol 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 5 de juliol  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.: G013/2016/11

Acta de la Junta de Govern Local 21.06.16
2 CONTRACTES 

2.1 Expedient núm.: G328/2014/09
Devolució de la garantia definitiva del contracte administratiu d’obres de renovació de la 
pavimentació a diferents carrers del municipi.

2.2 Expedient núm.: G333/2016/16 (E007/2016/002)
Adjudicació del contracte menor d’obres de perllongament del col·lector de clavegueram 
del carrer Pintor Rivera i nova escomesa a l’escola Bressol.

2.3 Expedient núm.: G367/2016/03
Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 2016-0594 de data 20/06/2016, d’inici 
d’expedient, aprovació dels plecs de clàusules i convocatòria de licitació de la concessió 
demanial per a la gestió, explotació i manteniment de les instal·lacions del servei de 
bar-restaurant de la Casa de Cultura.

2.4 Expedient núm.: G333/2016/19 (E007/2016/004)
Adjudicació del contracte menor d’obres de millora de la xarxa de sanejament del municipi

2.5 Expedient núm.: G333/2016/22
Aprovació memòria valorada i adjudicació del contracte menor d’obres de substitució de 
portes interiors i bancs al pavelló esportiu municipal

2.6 Expedient núm.: G367/2009/24
Pròrroga conjuntural del contracte administratiu especial d’explotació del bar del Casal 
social de Can Vilalba.

3 OBRES 

---

4 ACTIVITATS I MEDI AMBIENT

4.1 Expedient núm.: E051/2001/05
Comunicació de modificació no substancial d’activitat de fabricació de components de 
l'automòbil al carrer de Salvador Seguí, 5.

4.2 Expedient núm.: E052/2007/43
Comunicació de transmissió d’activitat de magatzem de material elèctric al carrer de 
Francesc Layret, 12-14, naus 10 i 11.

4.3 Expedient núm.: E033/2016/01
Presa de coneixement d’una certificació de compatibilitat amb el planejament urbanístic 
d’una activitat de centre de recepció i transferència de residus al carrer del Progrés, 28, 
nau 21.

4.4 Expedient núm.: E053/2015/37
Comunicació d’activitat de gabinet de psicologia infantil a Ps. Església, 21, local 2.

5 SUBVENCIONS

---

6 CONVENIS

6.1 Expedient: E354/063MO/2016/01
Assumpte: Aprovació de conveni relatiu a la realització de les pràctiques del curs 
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Organització i Gestió de Magatzems (FOAP 2015) per part de l’alumnat a diferents 
empreses, dins el curs que organitza l’Ajuntament d’Abrera i que subvenciona el Servei 
d’Ocupació de Catalunya.

6.2 Expedient: G333/2016/12
Assumpte: Realització de convenis amb empreses per a la realització de les pràctiques 
laborals formatives del curs d’operacions bàsiques de cuina

6.3 Expedient núm.: G401/063MO/2016/02
Assumpte: Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Abrera i 
l’Ajuntament de Martorell en la cessió d’espais de formació

7 PERSONAL

---

8 ALTRES ASSUMPTES

8.1 Expedient núm.: G333/2016/24
Assumpte: Rectificació d’error de fet al Decret de regidoria delegada núm. 2016-0564 de 
data 14/06/2016.

9 SOBREVINGUTS

---

Abrera, a data de la signatura electrònica 

L’alcalde, La Secretària, 

Jesús Naharro Rodríguez Mónica Clariana Nicolau
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