
CONVOCATÒRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió ordinària del dia 3 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 3 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.: G013/2015/5

Aprovació de l’acta de la sessió de data 20.10.2015
2 CONTRACTES

2.1 Expedient núm.: G330/2014/16.
Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 2015-0907 de data 16.10.2015.

2.2 Expedient núm.: G328/2015/02
Donar compte del decret de l’Alcaldia núm. 2015/0915 de data 19 d’octubre de 2015 
d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el Treball presentat per l’empresa Grup 
Puig Pocurull, SL, amb CIF B65672271, per a l’execució de les obres anomenades 
“Reparació de les cobertes dels edificis municipals”. 

2.3 Expedient núm.: G328/2015/01 (FACT-2015-1070 i FACT-2015-1071) Aprovació de 
les factures corresponents a les 2a i 3a certificacions d’obres del contracte d’obres 
per a la Nova Escola Bressol Municipal 2a Fase.

2.4 Expedient núm.: G330/2014/24 
Pròrroga del contracte mixt de serveis i subministraments per a la millora de la 
instal·lació d’enllumenat públic d’Abrera.

2.5 Expedient núm.: G330/2013/21.
Pròrroga del contracte de serveis de neteja de les instal·lacions esportives municipals.

2.6 Expedients núm.: G328/2012/02,  i FACT-2015-1073 i FACT-2015-1074
Aprovació de les factures núm. 7 de 04.09.2015 i núm. 8 de 05.09.2015, i de les 
certificacions d’obra corresponents (4a i 5a) del contracte d’obres per a la 
rehabilitació de la Masia de Can Morral d’Abrera (2a fase). 

2.7 Expedient núm.: G367/2012/08.
Pròrroga del contracte administratiu especial d’explotació del Bar del Casal dels Avis.

2.8 Expedient núm.: G330/2011/26.
Pròrroga extraordinària del contracte de serveis de vigilància, conservació i 
manteniment de les instal·lacions de l’enllumenat públic del municipi d’Abrera.

2.9 Expedient núm.: G328/2015/01 (FACT-2015-1255)
Aprovació de la factura corresponent a la 4a certificació d’obres del contracte d’obres 
per a la Nova Escola Bressol Municipal 2a Fase.

2.10 Expedient núm.: G330/2015/07
Inici d’expedient, aprovació dels plecs de clàusules i convocatòria de licitació del 
contracte de serveis d’assessorament per a la revisió del Pla d’ordenació urbanística 
municipal d’Abrera.

2.11 Expedient núm.: G330/2015/06
Inici d’expedient, aprovació dels plecs de clàusules i convocatòria de licitació del 
contracte de serveis d’assessorament per a la redacció d’un Pla de comunicació de 
l’Ajuntament d’Abrera.

3 OBRES
3.1  Expedient núm: E015/2015/09/setembre

Assabentat de comunicacions prèvies per a la realització d'obres menors i de tala 
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d'arbres presentades pels interessats que s'indiquen en cada cas durant el mes de 
setembre de  2015.

3.2 Expedient núm.: E017/2015/263 
Llicència d'obres per a la millora de la xarxa de telefonia a l'immoble ubicat al c/ 
Montseny, 15 (CA.017), a instància de Telefónica de España, SA, amb CIF núm. 
 A82018474.

4 ACTIVITATS I MEDI AMBIENT
4.1 Expedient núm.: E053/2000/052

Comunicació de transmissió d’activitat de bar i elaboració i venda de plats cuinats al 
carrer d’Antonio Machado, 62, local 8.

4.2 Expedient núm.: E053/1998/021
Comunicació de transmissió d’activitat d’ensenyament de conducció al passeig de 
l’Estació, 7-9, local 1.

4.3 Expedient núm.: E053/2002/009
Comunicació de transmissió d’activitat d’ensenyament de conducció a l’avinguda de 
la Generalitat, 35, local.

4.4 Expedient núm.: E053/2015/025
Comunicació d’activitat de venda de roba infantil al carrer de Martorell, 3-5, local 10.

4.5 Expedient núm.: E053/2015/026
Comunicació d’activitat d’oficina i magatzem d'instal·lacions al carrer de Barcelona, 
3-7, nau 3A.

5 SUBVENCIONS
5.1 Expedient:  E352/058LI/2015/05

Ratificació del Decret de Regidora Delegada número 2015-0808 de data 22/09/2015 
de Petició d’ajuts i subvencions a la Generalitat de Catalunya – Departament 
d’Empresa i Ocupació, relativa a la realització d’accions de formació (FOAP 2015).

6 CONVENIS
---
7 PERSONAL
---
8 ALTRES ASSUMPTES

8.1 Expedient núm.: E255/2015/02
Convocatòria 21è Concurs de Teatre Vila d’Abrera 2016

9 SOBREVINGUTS

Abrera, a data de la signatura electrònica 

L’alcalde, La Secretària, 

Jesús Naharro Rodríguez Mónica Clariana Nicolau
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