
CONVOCATÒRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió ordinària del dia 15 de desembre 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 15 de desembre 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 Aprovació Acta 01.12.15 

2 CONTRACTES
2.1 Expedient: G330/2015/06

Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 2015-1051 de data 30/11/2015.
2.2 Expedient: G333/2015/41

Adjudicació del contracte menor de subministrament d’aigua de consum als edificis de 
l’Ajuntament d’Abrera.

3 OBRES
3.1 Expedient: E013/2000/348 (abans 8.1.7 -2000/348) 

Donar conformitat a la documentació tècnica presentada per Novabrera, SL, per executar 
obres d’enderrocament de cobert a l’Av. Generalitat, núm. 14. 

3.2 Expedient: E029/2015/136
Aprovació inicial de la documentació tècnica presentada per executar diverses obres en 
sòl no urbanitzable (segons els articles 48 i 49 del Decret legislatiu 1/2010).  

3.3 Expedient: E013/2013/401
Donar conformitat a l’execució de treballs per complimentar una condició imposada a la 
llicència-legalització d’obres a la raó social Fomento Agrícola y Ganadero, SL, CIF 
B08138869.

3.4 Expedient núm.:  E017/2015/300 
Llicència d'obres i instal·lacions per a la millora de la xarxa de serveis al c/ Valira, 4, 
(referència cadastral 7065111), a instància de la raó social Telefónica de España, SAU, 
amb CIF: A82018474    

3.5 Expedient núm.:  E013/2015/196 
Llicència d'obres i instal·lacions per executar  una piscina a la parcel·la ubicada al c/ 
Vilafranca, 18, a instància del Sr. R.G.C., amb NIF 52466162B

3.6 Expedient núm.:  E013/2015/214
Llicència d'obres i instal·lacions per a executar  un habitatge unifamiliar aïllat a la 
parcel·la ubicada al c/ Mataró, 13, a instància de la Sra. M.B.C., amb NIF 38085237C.  

3.7 Expedient núm.:  E013/2015/219
Llicència d'obres i instal·lacions per executar  una piscina a la parcel·la ubicada al c/ 
Aneto, 24 (CA.222), a instància del Sr. J.G.I., amb NIF 38425542V. 

4 ACTIVITATS I MEDI AMBIENT
4.1 Expedient: E054/2013/003

Comunicació d’activitat de centre de culte islàmic (mesquita) a C. Nou, 10.
4.2 Expedient: E053/2008/009

Comunicació de transmissió d’activitat de bar a Pl. Pau Casals, local 11-12.
4.3 Expedient: E053/2015/019

Comunicació d’activitat d’oficina d’enginyeria i preparació de prototips al carrer de 
Barcelona, 3-7, nau 6A.
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5 SUBVENCIONS
5.1 Expedient: G404/2015/09

Acceptació subvenció Consell Comarcal del Baix Llobregat, envers la fitxa 7, d’acollida i 
integració de persones immigrades, en el marc del Contracte Programa 2014.

5.2 Expedient: G404/2015/03
Ratificació del Decret d’Alcaldia núm. 2015-1057 relatiu a l’acceptació de de la subvenció 
per al sosteniment del funcionament de l’Escola Municipal de Música per al 2015 (curs 
2014-15)

5.3 Expedient: G404/2015/07
Acceptació de la subvenció pel finançament de l’Escola Bressol Municipal Món Petit per 
al curs 2014-15 atorgada per la Diputació de Barcelona 

6 CONVENIS
6.1 Expedient: G401/2015/02

Modificació del conveni relatiu al transport escolar del curs 2014-15. 
6.2 Expedient: G236/2015/01

Aprovació del conveni de col·laboració per a la realització de l’actuació “Assistència 
tècnica integral en formació “ en el marc del règim regulador del Catàleg de Serveis 2015 
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015

6.3 Expedient: G011/2015/02
Aprovació  pròrroga  de col·laboració  regulador  del  finançament  de  la  contractació  de 
l’Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA IV) del Baix Llobregat subscrit entre 
el Consell Comarcal del Baix Llobregat i l’Ajuntament d’Abrera.

6.4 Expedient: G011/2015/04
Modificació de les condicions particulars de la subvenció concedida a Creu Roja Baix 
Llobregat Nord, per al programa Donem Suport 2015. Expedient:C:CONTRACT. 
N:Q2866001G T:00 V:00 S:06

6.5 Expedient núm.: E070/2015/003
Aprovació de la segona pròrroga ordinària del Conveni de col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat i l’Ajuntament d’Abrera per a la prestació del servei comarcal 
de recollida selectiva de vidre, paper, cartró i envasos lleugers.

6.6 Expedient núm.: G401/2015/01
Aprovació de la subscripció al CONVENI de Col·laboració en matèria de Serveis Socials 
Bàsics entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i els municipis de l’Àrea Bàsica 
Comarcal del Baix Llobregat, corresponent a l’any 2015.  

7 PERSONAL
---

8 ALTRES ASSUMPTES
8.1 Expedient: G014/2015/3

Donar compte de la relació de Decrets de novembre de 2015

9 SOBREVINGUTS

Abrera, a data de la signatura electrònica 

L’alcalde, La Secretària, 

Jesús Naharro Rodríguez Mónica Clariana Nicolau
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